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FÖRORD 

Följande examensarbete har genomförts som ett avslutande moment i vår 

civilekonomutbildning under vårterminen 2016. Genomförandet av examensarbetet har 
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under arbetets gång samt alla deltagare som medverkat i studiens observationer och 

intervjuer. Ingen nämnd, ingen glömd.  
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SAMMANFATTNING 

Kommunikation av ekonomisk uppföljningsinformation förväntas leda till önskvärd 

respons hos mottagare. Fenomenet respons har dock visat sig vara mer komplext än vad 

man tidigare förutspått. För att önskvärd respons ska kunna ske behöver ekonomisk 

uppföljningsinformationen tolkas och uppfattas. Kommunikation av ekonomisk 

uppföljningsinformation uppstår i specifika sociala kontexter, där olika professioner 

formar individers tolkning och uppfattning. Således är kommunikation av ekonomisk 

uppföljningsinformation ett komplext informationsutbyte, där professioner påverkar 

kontexter som antingen gynnar eller begränsar tolkning och uppfattning. Professioner har 

beskrivits utifrån flertalet attribut där professionell identitet, kunskapsbas, status och 

autonomi kopplats till tolkning och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation. 

Följande studie tar sin utgångspunkt i kommunikation av ekonomisk 

uppföljningsinformation på verksamhetsmöten från controllers till projektledare. 

Controllers och projektledare har kontinuerligt hanterats inom professionsforskningen 

och skiljer sig åt vad beträffar professionella attribut, vilket beskrivits leda till skillnader 

i tolkning och uppfattning. Tidigare forskning har inte berört ovanstående problematik, 

som är av relevans för flertalet organisationer och professioner. Empiriskt bidrar läran om 

organisatorisk kommunikation alldeles för lite till att förklara den kärnproblematik som 

ligger till grund för att professioner i en organisation tolkar och uppfattar information på 

olika sätt. Studiens övergripande syfte är därför att beskriva hur controllers 

kommunikation av ekonomisk uppföljningsinformation tolkas och uppfattas av 

projektledare. Vidare ämnar studien skapa en förståelse för hur controller- och 

projektledarprofessionen påverkar tolkning och uppfattning av ekonomisk 

uppföljningsinformation genom tillämpning av professionsteori. En teoretisk 

analysmodell utvecklades baserat på professionsteori och således de fyra attributen; 

professionell identitet, kunskapsbas, status och autonomi. En kvalitativ studie 

genomfördes, där empirisk insamling skedde genom mötesobservationer och 

semistrukturerade intervjuer. Den teoretiska analysmodellen applicerades på det 

empiriska materialet, varvid professionens påverkan på tolkning och uppfattning av 

ekonomisk uppföljningsinformation synliggjordes. Professionens påverkan visade sig 

vara en komplex företeelse, då professioner utgör ett mångfacetterat fenomen med diffusa 

gränser. Controller- och projektledarprofessionen befinner sig i olika konceptuella 

verkligheter som utgör en lins för dess tolkning och uppfattning. Controllerprofessionen 

befinner sig i en ekonomisk verklighet, där siffror, ekonomiska begrepp och system utgör 

det centrala. På samma sätt utgörs projektledarprofessionens konceptuella verklighet av 

projekten, där arbetet att driva dem framåt står i centrum. De professionella attributen ger 

upphov till dessa konceptuella verkligheter, vilket skapat en förståelse för hur 

professionen påverkar tolkning och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation.  
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ABSTRACT 

Communication of financial feedback is expected to result in a desirable response among 

receivers. However, the response phenomenon has proven to be more complex than 

previously imagined. In order for a desirable response to occur, financial feedback must 

be interpreted and perceived. Communication of financial feedback occurs in specific 

social contexts, where different professions shape individual interpretation and 

perception. Thus, communication of financial feedback is a complex exchange of 

information, where professions affect contexts that either promote or restrict 

interpretation and perception. Professions have been described based on several attributes 

where professional identity, a body of knowledge, status and autonomy have been 

associated with interpretation and perception of financial feedback. This study is based 

on communication of financial feedback at business meetings from controller to project 

managers. Controllers and project managers have continuously been handled in the 

research of professions and differ regarding professional attributes, which contributes to 

differences in interpretation and perception. Previous research has not addressed the 

problem described above, which are of relevance to several organizations and 

professions. Empirically, the science of organizational communication contributes little 

to explain the core problem underlying differences in interpretation and perception among 

professions. Therefore, the overall purpose of this study is to describe how controllers 

communication of financial feedback is interpreted and perceived by project managers. 

Furthermore, the study aims to create an understanding of how the controller and project 

manager professions affect the interpretation and perception of financial feedback 

through the application of professional theory. A theoretical analysis model was 

developed based on professional theory and thus the four attributes; professional identity, 

body of knowledge, status and autonomy. A qualitative study was conducted in which 

empirical data collection was made through meeting observations and semi-structured 

interviews. The theoretical analysis model was applied to the empirical material, whereby 

the profession's impact on the interpretation and perception of financial feedback was 

visualized. The profession's impact proved to be complex, as professions constitute a 

multifaceted phenomenon with diffuse boundaries. The controller and project manager 

professions are characterized by different conceptual realities which constitute a lense for 

its interpretation and perception. The controller profession acts in an economic reality, 

where numbers, financial concepts and systems dominate. Similarly, the project managers 

conceptual reality consists of their projects, in the process of running them forward. The 

professional attributes give rise to these conceptual realities, creating an understanding of 

how the profession affect the interpretation and perception of financial feedback. 
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1. INLEDNING 

Följande kapitel inleds med en beskrivande anekdot av det bakomliggande problemet följt 

av en problemdiskussion som utmynnar i studiens övergripande frågeställning och syfte. 

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Möteslokalen är fullsatt till sista stol. Det är måndagsmorgon och runt det ovala bordet 

sitter projektledarna och väntar på att mötet ska ta sin början. Längst fram sitter 

controllern och inväntar att klockan ska slå halv 9. Controllern börjar sin genomgång av 

ekonomisk uppföljningsinformation med ett tydligt språk och anpassat tonläge. 

Controllern är ute efter respons i form av erfarenhetsutbyten och diskussion, varvid 

denne ställer en fråga till projektledarna. Inget svar, helt tyst i rummet. Controllern 

fortsätter och ställer ännu en fråga. Även denna gång resulterar det i ett knäpptyst rum. 

Det enda som hörs är ljudet av projektorn i bakgrunden… 

Kommunikation av ekonomisk uppföljningsinformation förväntas leda till respons hos 

mottagare (Ilgen, Fisher & Taylor, 1979), vilket controllern eftersträvar i ovanstående 

anekdot. Kluger och Denisi (1996) beskriver respons som en komplex företeelse med 

inverkan på riktning och nivå hos individers prestation. På liknande sätt påstår Bannister 

(1986) att respons på ekonomisk uppföljningsinformation påverkar individer att förändra 

prestationer i linje med vad organisationen anser som passande. Fenomenet respons har 

emellertid visat sig vara betydligt mer komplicerat än så (Ilgen et al, 1979), där ingen 

respons också kan betraktas som respons (Pokorný, 2002).  Således förväntas 

kommunikation av ekonomisk uppföljningsinformation leda till en viss önskvärd respons 

hos mottagare, där ett stort problem i många fall är att detta uteblir. En förståelse av vad 

som påverkar mottagares respons utgör på detta sätt ett centralt element i utformning och 

kommunikation av ekonomisk uppföljningsinformation, då avsaknad av önskvärd 

respons påverkar mottagares försök att reformera prestationer och följaktligen 

ekonomistyrningens effekt. (Ilgen et al, 1979; Neck & Manz, 1996 i Fedor, Davis, Maslyn 

& Mathieson, 2001) Ilgen et al (1979) beskriver vidare uppfattning av ekonomisk 

uppföljningsinformation som en viktig grundsten för önskvärd respons på informationen. 

Ekonomisk uppföljningsinformation som inte uppfattas på förväntat sätt påverkar enligt 

Ilgen et al (1979) responsen på informationen.  

Uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation sker när en individ tolkar 

informationen och förser den med mening. Tolkning och uppfattning varierar beroende 

på individers personliga attribut vilket i sin tur påverkar förekomsten av önskvärd 

respons. (Luckett & Eggleton, 1991) Enligt Ilgen et al (1979) kan uppfattning av 

ekonomisk uppföljningsinformation på liknande sätt beskrivas som: ”hur väl en individ 

uppfattar information från en given källa”. Ilgen et al (1979) applicerar förmedlandet av 

ekonomisk uppföljningsinformation på kommunikativa processer, där en sändare 

förmedlar information till en mottagare, som därefter tolkar informationen och bildar en 

uppfattning. Enligt Ilgen et al (1979) påverkas responsens förekomst av 

överensstämmelser mellan mottagares uppfattning av ekonomisk 

uppföljningsinformation och sändares avsikt, vilket sändare ofta är medvetna om. Trots 

detta förekommer det frekvent att ekonomisk uppföljningsinformation inte uppfattas på 

önskvärt sätt. (ibid) Watling, Driessen, Vleuten, Vanstone och Lingard (2013) beskriver 

kommunikationsprocessen av ekonomisk uppföljningsinformation som betydligt mer 

komplex. Enligt Watling et al (2013) kan kommunikation av ekonomisk 

uppföljningsinformation inte enbart ses som en process på individnivå, då den uppstår i 

specifika sociala kontexter där åtskilliga professioner ofta är inblandade. Kommunikation 
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av ekonomisk uppföljningsinformation utgör på detta sätt ett komplext 

informationsutbyte, där sociala kontexter och olika professionella kulturer formar det 

meningsskapande som sker hos individer. Professioner hanterar ekonomisk 

uppföljningsinformation på olika sätt och påverkar kontexter för meningsskapande som 

antingen gynnar eller begränsar tolkning och uppfattning av information. Således kan 

professioner ligga till grund för hur ekonomisk uppföljningsinformation tolkas och 

uppfattas. (ibid)  

Professioner är enligt Brante (2014) bärare och förmedlare av kunskap som ger dem 

förmågan att utföra handlingar som av allmänheten uppfattas som svåra och kräver viss 

skicklighet. Läkare och jurister har traditionellt beskrivits som typiska professioner men 

enligt Brante (2014) har begreppet profession kommit att inkludera sjuksköterskor, 

ekonomer, socionomer bland flera. Professioner utvecklar egna konceptuella ramverk 

bestående av trosuppfattningar, antaganden och saker som tas för givet, vilket bidrar till 

att professioner tolkar och uppfattar information på säregna sätt (Frank, 1961). 

Professioner har ingen direkt kontroll över sina konceptuella ramverk men trots det 

begränsar och manipulerar de professioners medlemmar (Poole & McPhee, 1983 i 

Lammers & Barbour, 2006). På detta sätt utvecklar professioner sin egen virtuella 

verklighet, vilket representerar en föreställd konceptuell värld som exponerar vad 

professionen tror på och vad som förtjänar dess uppmärksamhet (Frank, 1961). Genom 

att studera professioner i kommunikationssammanhang kan en förståelse skapas kring hur 

professioner som tas för givet påverkar och begränsar aktiviteter (Poole & McPhee, 1983 

i Lammers och Barbour, 2006), såsom kommunikation av ekonomisk 

uppföljningsinformation (Watling et al, 2013). 

Enligt Watling et al (2013) påverkar professioners attribut tolkning och uppfattning av 

ekonomisk uppföljningsinformation och således förekomsten av respons. Professioner 

har beskrivits utifrån flertalet attribut där professionell identitet (Geddes & Konrad, 

2003), kunskapsbas (Bromme & Tillema, 1995; Bechky, 2003), status (Geddes & 

Konrad, 2003; Raemdonck & Strijbos, 2013) och autonomi (Kuvaas, 2006) genomgående 

kopplats till tolkning och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation. 

Professioner skiljer sig åt vad gäller professionella attribut, vilket kan resultera i olika 

målsättningar, antaganden och förväntningar (Davidson, Schofield, & Stocks, 2001; 

Watling et al, 2013).  

Två professioner som kontinuerligt hanterats inom professionsforskningen är controllers 

och projektledare (Brante, 2015; Morris, Crawford, Hodgson, Shepherd & Thomas, 

2006). Controllers och projektledare skiljer sig åt vad gäller professionella attribut, vilket 

enligt Frank (1961) beskrivs kunna leda till skillnader i tolkning och uppfattning av 

information. Kommunikation av ekonomisk uppföljningsinformation från controller till 

projektledare förekommer bland annat i projektorganisationer, där controllers uppgift är 

att stötta projektledare och ledning i ekonomiska frågor. Controllers ansvarar i dessa 

organisationer för sammanställning och kommunikation av ekonomisk 

uppföljningsinformation, med avsikt att väcka respons hos projektledare. Respons 

förväntas ske genom erfarenhetsutbyte och diskussion mellan projektledare, men leder i 

många fall endast till konstateranden. Trots att den ekonomiska uppföljningsinformation 

kontinuerligt förändras och bearbetas, tenderar önskvärd respons att utebli. Därmed 

existerar ett behov att skapa en förståelse för hur saker bortom det materiella påverkar 

tolkning och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation, där professioner som 

tas för givet kan inneha en väsentlig roll.  

Ovanstående problematik är inte enbart relevant för projektorganisationer, utan även för 

andra organisationer där controllers fungerar som förmedlare av ekonomisk 

uppföljningsinformation till operativ personal. En medvetenhet om professioners 
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påverkan är aktuell för controllers i dess stödjande roll, där controllers dagligen 

interagerar och kommunicerar med andra professioner. Empiriskt bidrar läran om 

organisatorisk kommunikation alldeles för lite till att förklara den kärnproblematik som 

ligger till grund för att professioner i en organisation tolkar och uppfattar information på 

olika sätt. Tidigare studier, bland annat Hall (2005), har hanterat kommunikation mellan 

professioner främst inom vård och omsorg. Däremot saknas forskning om 

kommunikation mellan controllers och projektledare. Överlag förekommer endast ett 

fåtal fall där controllers och projektledares kommunikation studerats. Siegel (2000) 

beskriver vikten av kommunikativa förmågor hos en controller medan Crawford (2000) 

benämner kommunikation som en viktig färdighet hos den kompetenta projektledaren. 

Däremot har ingen forskning centrerats till kommunikation från controller till 

projektledare. Bromme och Tillema (1995) samt Brock (2003) studerar enskilda attribut 

som kännetecknar professioner, men inte ur kommunikativa aspekter vad gäller dess 

påverkan på tolkning och uppfattning. Lammers och Garcia (2009) fokuserar på 

professionella attribut och hur dessa uttrycks kommunikativt i en veterinärorganisation. 

Dock tas ingen hänsyn till professionens påverkan på tolkning och uppfattning i 

kommunikativa sammanhang. Tidigare forskning beträffande kommunikation av 

ekonomisk uppföljningsinformation tenderar att beskriva hur individuella attribut 

påverkar tolkning och uppfattning, där attribut på professionsnivå uteblivit. Ovanstående 

resonemang utmynnar i studiens övergripande frågeställning: 

Hur påverkar professionen tolkning och uppfattning av ekonomisk 

uppföljningsinformation? 

1.2 Syfte 

Syftet är att genom en kvalitativ studie av Trafikverket beskriva hur controllers 

kommunikation av ekonomisk uppföljningsinformation tolkas och uppfattas av 

projektledare. Studien ämnar vidare skapa en förståelse för hur controller- respektive 

projektledarprofessionen påverkar tolkning och uppfattning av ekonomisk 

uppföljningsinformation genom tillämpning av professionsteori. En förståelse för 

professionens påverkan kan förebygga de problem som kan uppstå i kommunikativa 

sammanhang mellan professioner. Att vara medveten om professionens påverkan på 

tolkning och uppfattning möjliggör att controllers kommunikation av ekonomisk 

uppföljningsinformation kan anpassas med mottagares profession i åtanke, vilket skapar 

förutsättningar för att önskvärd respons sker. 

1.3 Disposition 

Nedan visas examensarbetets disposition: 

 
  

Inledning Teori Metod Empiri Analys Slutsats
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2. TEORI 

I detta kapitel presenteras teori som beskriver professioners attribut och dess påverkan 

på tolkning och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation. Vidare beskrivs 

controller- och projektledarprofessionen för att slutligen utmynna i en teoretisk 

analysmodell.  

2.1 Kommunikation av ekonomisk uppföljningsinformation 

Ekonomisk uppföljningsinformation beskrivs enligt Ilgen et al (1979) belysa individer 

om dess prestation, i syfte att påverka dess beteende. Ekonomisk uppföljningsinformation 

kan appliceras på kommunikativa processer där en sändare tolkar och uppfattar ett 

meddelande, förmedlar meddelandet till en mottagare, varvid meddelandet innehåller 

ekonomisk uppföljningsinformation relaterad till mottagares prestation. När mottagare tar 

emot den ekonomiska uppföljningsinformationen, bildas en uppfattning om 

informationen. Uppfattning kan beskrivas som på det sätt ekonomisk 

uppföljningsinformation tolkas och förses mening och kan variera mellan grupper av 

individer, vilket i sin tur påverkar om önskvärd respons på ekonomisk 

uppföljningsinformation sker. (ibid) 

Watling et al (2013) beskriver kommunikation av ekonomisk uppföljningsinformation 

som en betydligt mer komplex företeelse jämfört med Ilgen et al (1979). Enligt Watling 

et al (2013) är sändandet och mottagandet av ekonomisk uppföljningsinformation fyllt 

med potentiella fallgropar. Kommunikation av ekonomisk uppföljningsinformation är 

inte enbart en konversation mellan enskilda individer, utan uppstår i specifika miljöer, 

sociala kontexter och bland olika professioner. Kommunikation av ekonomisk 

uppföljningsinformation utgör på detta sätt ett komplext informationsutbyte, där sociala 

kontexter och olika professionella kulturer formar det meningsskapande som sker hos 

individer. Professioner hanterar ekonomisk uppföljningsinformation på olika sätt och 

påverkar kontexter för meningsskapande som antingen gynnar eller begränsar 

uppfattningen av information. Således kan professioner ligga till grund för hur ekonomisk 

uppföljningsinformation tolkas och uppfattas. (ibid)  

2.2 Professioner 

Professioner har beskrivits påverka tolkning och uppfattning (Kennedy, 1990) och är 

centralt för att förklara kommunikativa fenomen (Lammers & Garcia 2009). Brante 

(2014) definierar professioner som:  

“organiserade, relativt autonoma bärare och förmedlare av samhälleligt 

sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att 

genomföra handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla 

av allmänheten” 

Enligt Frank (1961) sker tolkning och uppfattning av information som en följd av 

individers professionstillhörighet. Frank (1961) förklarar att professioner utvecklar egna 

konceptuella ramverk bestående av trosuppfattningar, antaganden och saker som tas för 

givet vilket bidrar till att professioner observerar, mäter, bedömer och utvärderar 

situationer, händelser, personer och beteenden på olika sätt. Medlemmar i professioner 

lär sig att tänka, tala och agera på unika sätt samt i linje med vad professionen anser som 

acceptabelt. På detta sätt utvecklar professioner sin egen virtuella verklighet, som 

representerar en föreställd konceptuell värld vilket exponerar vad professionen tror på 

och vad som förtjänar dess uppmärksamhet (ibid). Enligt Frank (1961) ligger 
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professioners konceptuella ramverk till grund för kommunikation, där det också 

avspeglas. I en grupp av individer från olika professioner pratar varje profession i stor 

utsträckning med sig själv, utan kunskap om att det som sägs bidrar med liten eller ingen 

mening till mottagare utanför professionen. (ibid)  

Enligt Watling et al (2013) påverkar professioners attribut tolkning och uppfattning av 

ekonomisk uppföljningsinformation. Begreppet profession har beskrivits utifrån flertalet 

attribut och anses som mångfacetterat (Lammers & Garcia, 2009). Enligt Brante (2009) 

har professionsforskningen i många år kämpat med att formulera en definition av 

professionsbegreppet, där det är svårt att finna specifika, gemensamma och särskiljande 

attribut hos professioner. Efter granskning av tidigare forskning relaterad till 

kommunikation mellan professioner, professionsteori samt ekonomisk 

uppföljningsinformation har fyra attribut sammanställts som genomgående beskrivits ha 

en påverkan på tolkning och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation. Dessa 

är; professionell identitet, kunskapsbas, status och autonomi. Komplexiteten i 

definitionen av professioner medför dock att attributen inte kan ses som renodlade från 

varandra, då de harmoniserar och går in i varandra. Tidigare forskning visar trots detta att 

abstrakta särskiljningar är möjliga. 

2.2.1 Professionell identitet 

En professionell identitet kan beskrivas som en kognitiv, normativ och känslomässig 

koppling medlemmar i en social grupp upplever då de anser sig ha samma status som 

andra medlemmar i en social grupp (Thornton & Ocasio, 2008). Enligt social 

identitetsteori baseras en individs identitet på kategorisering i sociala grupper (Geddes & 

Konrad, 2003), där professioner kan beskrivas som en social grupp (Thornton & Ocasio, 

2008). 

Tidigare forskning av Lammers och Barbour (2015) baserad på identitet och identifiering 

i organisationer hänvisar till tre fenomen kopplade till konstruktion och bibehållande av 

identitet; tillhörighet, tillgivenhet och trosuppfattningar. Tillhörighet innebär att en 

individ betraktar sig själv som medlem i en social grupp (ibid). Individer skapar ett socialt 

ego, som reflekterar information om gruppen denne tillhör. Professionell identifiering 

leder på detta sätt till en vi-känsla, snarare än jag-känsla hos professioners medlemmar. 

(Hiller, Mahlendorf & Weber 2014) Tillgivenhet innebär känslan av en social grupp som 

en enhet, där medlemmar engagerar sig för gruppens bästa och värderar denne högt. En 

medlem tillgiven sin profession stannar inom professionen trots incitament att lämna. 

Incitament kan utgöras av högre lön, utökat ansvar, högre status samt mer frihet i 

utförandet av arbetsuppgifter. Tillgivenhet reflekterar på detta sätt individers uppfattning 

om hur stark dess koppling är till en viss profession. Professioner tenderar vidare att 

utveckla särskilda trosuppfattningar. Trosuppfattningar är specifika för en viss situation 

och består av uppfattningar kring vad som anses bra, legitimt och passande. Tillhörighet 

och tillgivenhet upprätthåller en karaktär associerad med särskilda trosuppfattningar men 

den ena bidrar inte automatiskt till den andra. Exempelvis kan medlemmar i en profession 

känna en stark tillhörighet och tillgivenhet men ha skilda trosuppfattningar om vilka 

metoder som är bäst i olika sammanhang. (Lammers & Barbour, 2015) 

Medlemmar i en social grupp strävar efter att öka kollektivets självkänsla (Riordan, 2000 

i Geddes & Konrad, 2003). Genom att ingå i en social grupp uppstår gränser till andra 

grupper (Geddes & Konrad, 2003) och skillnader mellan ”vi” och ”de” synliggörs 

(Ashfort & Mael, 1989). Detta fenomen påverkar i sin tur hur ekonomisk 

uppföljningsinformation tolkas och uppfattas, då medlemmar i en social grupp attraheras 

till medlemmar i samma grupp som en följd av behovet att öka självkänslan. Medlemmar 

inom samma sociala grupp utvecklar delade attityder, värderingar, erfarenheter och 
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trosuppfattningar. När ekonomisk uppföljningsinformation kommuniceras mellan olika 

sociala grupper påverkas tolkning och uppfattning av sociala gruppers olikheter, vilket i 

många fall kan leda till misstolkningar och missuppfattningar. Sociala gruppers olikheter 

ger upphov till motsättningar grupper emellan, då olikheter utgör ett hot för dess 

självkänsla. Således kommer sociala grupper att ha en positiv inställning gentemot den 

egna gruppen samt en mer negativ inställning mot medlemmar inom andra sociala 

grupperingar. Detta medför att ekonomisk uppföljningsinformation kommunicerad från 

sändare med andra attityder, värderingar, erfarenheter och trosuppfattningar än 

mottagare, troligtvis kommer tolkas och uppfattas negativt. (Geddes & Konrad, 2003) 

Individer i en profession använder specifika termer, koncept, fraser och metaforer i sin 

kommunikation. Varje profession karaktäriseras av särskilda nyckelord som dagligen 

används, där medlemmar förväntas kommunicera i enlighet med vad professionen anser 

som godtagbart. (Wackerhausen, 2009) På detta sätt leder professionell identifiering till 

utvecklandet av ett språk säreget för varje profession och som endast delvis kan förstås 

av individer utanför professionen (Brante, 2014).  

2.2.2 Kunskapsbas 

Professioner kännetecknas av en väletablerad kunskapsbas där medlemmar har monopol 

över en viss specialiserad kunskap (Abbott, 1988; Goode, 1966; Hughes, 1965 i Lammers 

& Garcia, 2009). Professioner utvecklar kontinuerligt sin kunskapsbas och fungerar som 

förmedlare av kunskap till andra professioner (Lammers & Garcia, 2009).  

Professioners kunskapsbas har traditionellt uppnåtts genom en lång, specialiserad 

utbildning som avslutas med examination (Goode, 1966 i Lammers & Garcia, 2009). I 

modern tid har professioners utbildningskrav blivit alltmer öppna, där utbildning kan ske 

vid universitet, högskolor och yrkeshögskolor (Brante, 2014). Enligt Bromme och 

Tillema (1995) bidrar utbildning med teoretisk kunskap. Denna kunskap inkluderar 

specifik information om fakta, metoder för problemlösning samt information som krävs 

för att förstå problem som professioner konfronteras med (ibid). Utbildning bidrar även 

till att ett språk säreget för professionen börjar utvecklas, vilket synliggörs i en studie av 

Blückert (2010). Enligt Blückert (2010) utgör utbildning en form av språklig inskolning. 

Bromme och Tillema (1995) hävdar att det uppkommer väsentliga skillnader i teoretisk 

kunskap mellan professioner som effekt av olika utbildningar, vilket i sin tur bidrar till 

skillnader i tolkning och uppfattning av information (Frank, 1961). 

Enligt Bromme och Tillema (1995) är inte en lång specialiserad utbildning tillräcklig för 

att beskriva professioners kunskapsbas. Efter att utbildning skett behöver den nyvunna 

kunskapen omsättas i praktiken. Teoretisk kunskap från en utbildning behöver 

kombineras med praktisk erfarenhet, i konstitutionen av professioners kunskapsbas. (ibid) 

På samma sätt menar Hines (1989) att kunskapsbasen förändras av en kontinuerlig 

användning i praktiken. Att veta vad som ska göras hör ihop med färdigheten att hantera 

verktyg och instrument, att genomföra tolkningar samt samla och hantera information 

(ibid). Professioner förväntas på så vis förlita sig på en etablerad kunskapsbas och 

samtidigt prestera genom tillämpandet av kunskapen i praktiken (Svensson, 1990). 

Genom erfarenhet utvecklar individer förväntningar som ekonomisk 

uppföljningsinformation beräknas vara konsistent med (Ilgen et al, 1979). Mottagare av 

ekonomisk uppföljningsinformation tenderar enligt Ilgen et al (1979) att inte tolka och 

uppfatta information som inte lever upp till dess förväntningar. Bechky (2003) beskriver 

vidare att professioner, genom att vara specialiserade i utförandet av specifika 

arbetsuppgifter, uppfattar saker ur olika perspektiv. Lokala förståelser utvecklas som en 

följd av olika erfarenheter hos varje profession, vilket påverkar hur tolkning och 
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uppfattning sker (ibid). Petrie (1976) benämner detta fenomen som ”att titta på samma 

sak men se olika saker”. 

2.2.3 Status 

Enligt Dutton, Dukerich och Harquail (1994) i Hiller et al (2014) kan status definieras 

som ”gruppmedlemmars trosuppfattning om utomstående medlemmars uppfattning om 

gruppen”, det vill säga, hur professioner själva tror att andra uppfattar en. Endast 

medlemmar inom en profession anses ha rätt att bedöma kompetens, prestation och värde 

hos en profession och dess medlemmar (Moore, 1970 i Lammers & Garcia, 2009). Enligt 

Ashfort och Mael (1989) kan en individ först ta del av en grupps status när identifiering 

med gruppen skett. Abbott (1981) beskriver att status mellan professioner innebär en viss 

ranking i hierarkier. Många underliggande dimensioner har beskrivits bidra till dessa 

hierarkier, där inkomst, makt, klienters status samt materiell svårighet ansetts som de 

mest representativa (ibid). 

Inkomst kopplas ofta till professionell prestige och således status. En högre inkomst har 

genomgående relaterats till en högre status och en lägre inkomst till en lägre status. Även 

makt utgör en grund för professioners status, där vissa maktpositioner såsom hantering 

av partnerskap och chefskap betraktats tillföra status. Klienters status beskrivs vidare 

bidra med status, där professioner med klienter som kännetecknas av en hög status, tillför 

status till professionen. Professioner erhåller status genom icke-rutinmässiga 

arbetsuppgifter, som en följd av materiella svårigheter i dess arbete. (Abbott, 1981) 

I strävan efter status utvecklar professioner formella sammanslutningar i syfte att skydda 

prestationskrav, inträde till professionen samt för att kunna motivera professionen som 

en profession. En formell sammanslutning bidrar med tydligare gränser kring vem som 

befinner sig inom respektive utom professionen, vad som räknas som en profession samt 

vem som har rätt att ingå i professionen. (Freidson, 1986 i Lammers & Garcia, 2009) 

Greenwood (1966) och Russo (1998) i Lammers och Garcia (2009) menar vidare att 

formella sammanslutningar hjälper professionen övertyga dess klienter om 

kunskapsmonopolet denne besitter. Dessa formella sammanslutningar bidrar till 

skapandet och bibehållandet av certifierings- och licensieringskrav för inträde till 

professionen och fungerar som en plats för dess medlemmar att träffas och kommunicera 

med varandra (ibid). Abbott (1981) beskriver att utbildning utgör ett element i 

professioners strävan efter status, men underskattas ofta. Robson (1998) förklarar att 

utbildning, på liknande sätt som certifierings- och licensieringskrav, skyddar inträde till 

professionen och på så sätt främjar dess status.  

Geddes och Konrad (2003) beskriver att statusskillnader mellan sociala grupper påverkar 

respons på ekonomisk uppföljningsinformation. Medlemmar i en social grupp med hög 

status tenderar att avvisa ekonomisk uppföljningsinformation mottagen kommunicerad 

från en social grupp med lägre status. Motsatsvis tenderar sociala grupper med en låg 

status att mer troligt acceptera ekonomisk uppföljningsinformation från en social grupp 

med högre status. (ibid) Halperin, Snyder, Shenkel och Houston (1976) beskriver att 

statusens påverkan vidare beror på mottagares tolkning och uppfattning av ekonomisk 

uppföljningsinformation. Om mottagare tolkar och uppfattar ekonomisk 

uppföljningsinformation som positiv, spelar status en mindre roll. Däremot om 

ekonomisk uppföljningsinformation tolkas och uppfattas som negativ, inverkar status 

genom att negativt påverka mottagares acceptans, vilket bidrar till att mottagares tolkning 

och uppfattning försummas (ibid), likt Geddes och Konrads (2003) beskrivning ovan. 

Raemdonck och Strijbos (2013) skiljer på formell och informell status i påverkan på 

tolkning och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation. Enligt Raemdonck och 
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Strijbos (2013) förekommer inga skillnader i tolkning och uppfattning beroende på 

formell status, om sändare av ekonomisk uppföljningsinformation är en chef eller 

medarbetare. Däremot har den informella statusen en viss påverkan, det vill säga sändares 

uppfattade prestation. Ekonomisk uppföljningsinformation kommunicerad från sändare 

med hög uppskattad prestation bidrar till att informationen tolkas och uppfattas som mer 

funktionsduglig av mottagare. (ibid)  

2.2.4 Autonomi 

Enligt Cruess, Johnston och Cruess (2004) i Lammers och Garcia (2009) karaktäriseras 

professioner av autonomi i utförandet av dess arbetsuppgifter och förväntas arbeta utan 

utvärdering och övervakning. Brock (2003) beskriver autonomi som ”i den utsträckning 

en individ kan ta betydelsefulla beslut utan andra individers medgivande”. En profession 

anses som relativt autonom när beslut kring arbetsuppgifters utförande kan tas utan 

inblandning från andra individer (ibid). Enligt Lengerman (1974) i Madison och Konrad 

(1988) är autonomi en av de mest grundläggande och värderade egenskaperna hos en 

profession. Trots att autonomi finns är den begränsad, då en medlem kan behöva 

konsultera en annan medlem för vissa uppgifter (ibid). Rueschemeyer (1983) kopplar 

autonomi till kunskap och menar att professioners kunskapsbas rättfärdigar dess 

förväntningar om autonomi, samtidigt som autonomi utgör en viktig del i strävan efter 

status (Schutzenhofer, 1987). 

Enligt Brante (2014) har professioners förhållande till byråkratiska miljöer utgjort ett 

bestående inslag inom professionsforskningen. Då professioner arbetar självständigt 

uppkommer motsättningar när dessa styrs genom byråkratisk kontroll eller 

förvaltningsstyrning (ibid). Moore (1970) i Lammers och Garcia (2009) beskriver på 

liknande sätt hur övervakning av professioner hamnar i konflikt med professioners behov 

av förväntningar om autonomi. Kuvaas (2006) beskriver autonomins påverkan på 

tolkning och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation. Individer med 

förväntningar om autonomi tenderar att påverkas mindre av ekonomisk 

uppföljningsinformation, till skillnad från individer utan förväntningar om autonomi. 

Förväntningar om autonomi bidrar till att ekonomisk uppföljningsinformation tolkas och 

uppfattas som begränsande, vilket underminerar de autonoma förväntningarna. (ibid) 

2.3 Profession: Controller 

Controllers beskrivs som ekonomer inriktade mot styrning (Samuelson, 1996). Enligt 

Brante (2015) utgör controllers på så vis en profession och finns i alla branscher där 

inriktning bestämmer utformning av arbetsuppgifter. Ekonomprofessioner innehar ofta 

minst tre års högskoleutbildning och en stor variation vad gäller utbildning samt 

arbetsinriktning (ibid). Enligt Lindvall (2009) har vikten av ekonomisk information för 

styrning ökat genom åren, vilket bidragit till controllers utveckling mot en egen 

specialistroll.  

Controllers kan vara lojala gentemot olika sociala grupperingar, det vill säga, controllers 

kan identifiera sig med sin profession men också med sin organisation (Sathe, 1983 i 

Hiller et al, 2014). Controllers engagerar sig i aktiviteter med olika organisatorisk 

betydelse, vilket gör det problematiskt att relatera dessa till en specifik profession (Ahrens 

& Chapman, 2000). De Loo, Verstegen och Swagerman (2011) beskriver att controllers 

profession är omdebatterad. Studier visar att controllerprofessionen genomgått en 

utveckling, från att enbart knappa siffror till att utgöra affärsförespråkare och rådgivare 

för chefer i dess beslutsfattande. Identiteten hos professionen har således genomgått en 

förändring med tiden. (ibid) Controllerprofessionen benämns i tidskrifter som 
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Civilekonomerna (http://www.civilekonomen.se/), men det existerar inga magasin 

riktade enbart mot controllers. Däremot är controllers efterfrågade i svenska 

arbetsplatsannonser, där det specifikt söks efter controllers (http://www.jobbsafari.se/), 

vilket visar tendenser på controllers som en profession. Det förekommer även 

certifieringsmöjligheter för controllers (http://www.cfoworld.idg.se), såväl globalt som 

nationellt.  

Burns och Baldvinsdottir (2007) beskriver att controllers tidigare isolerats från 

verksamheten och i bästa fall diskuterade ekonomisk information med chefer månatligt. 

Controllers har betraktats som experter i förberedelse och tolkning av information som är 

viktig för beslutsfattande och styrning. Traditionellt ägnar sig controllers åt att producera 

och analysera rapporter samt arbeta med kostnader och budget. Controllers 

arbetsuppgifter har innefattat styrning av prestationer i olika ansvarsområden och 

produktion av finansiella rapporter för leverans uppåt i hierarkin. (ibid)  

Controllers förväntas inneha en bred förståelse för verksamheten och en förmåga att 

förstå, utforma och kommunicera nya system genom användning av nya tekniker och 

informationssystem. Controllers förväntas även redovisa finansiella rapporter med 

hänsyn till användarens ögon, genom användning av presentationer, skrivna rapporter och 

videokonferenser. Således har kommunikativa förmågor blivit viktiga för 

controllerprofessionen. (Burns & Baldvinsdottir, 2007) På samma sätt menar Siegel 

(2000) att synen på controllerprofessionen skiftat från att endast relatera till arbetet med 

ekonomisk data, till att inneha en viktig roll i tolkning och kommunikation av ekonomisk 

information till andra professioner. En studie av De Loo et al (2011) visar dock att 

controllers i huvudsak relateras till aktiviteter såsom rapportering och uppföljning, vilket 

talar emot dess utveckling gentemot en mer affärsorienterad profession. 

Inom controllerprofessionen delas en viss generell kunskap beroende på organisation. 

Genom kontinuerligt användande av generell kunskap utvecklar controllers specifika 

tolkningar i ljuset av dess personliga erfarenhet. (Ahrens & Chapman, 2000) Enligt 

Dumitrana, Glavan och Dumitru (2009) är en controller viktig vid förmedlande av 

kunskap. Controllerprofessionen kännetecknas av en kunskapsbas som utnyttjas genom 

att göra rekommendationer samt ge förslag och signaler. Controllern anses inte som en 

operativ medarbetare utan hänvisar till sitt eget kunskapsområde. Funktionell kunskap 

genom universitet eller certifiering har genomgående kopplats till controllerprofessionen. 

Controller använder sig av tillgängliga resurser på ett effektivt sätt för att uppnå satta mål 

och utgör en länk mellan ledning och drift. Hos controllers finns en servicemedvetenhet 

som stöttar både ledning och operativ personal i dess aktiviteter. (ibid) 

Enligt Hiller et al (2014) kännetecknas controllerprofessionen av brist på statuskrav. 

Controllers anses som konservativa och begränsande vid innovativa inslag (Friedman & 

Lyne, 2001 i Hiller et al, 2014). På samma sätt menar Lambert och Pezet (2011) att 

controllers inte betraktas som en profession med status. Kritik har riktats mot 

controllerprofessionen, då professionen beskrivits ägna för mycket tid åt arbete med 

finansiell information, vilket ofta är av begränsad betydelse för individer utanför 

controllerprofessionen (Lindvall, 2009). Enligt Mattsson (1987) varierar controllers 

status som en följd av dess position i organisationen samt dess varierande arbetsområden. 

Motsatsvis menar Hiller et al (2014) att controllers status har förbättras med tiden, vilket 

kan vara ett resultat av controllerprofessionens utveckling mot en specialistroll. 

Autonomi anses utgöra en egenskap nödvändig hos en controller, där controllers bidrar 

med värdefull information och analys samtidigt som de har ett självständigt och objektivt 

förhållningssätt gentemot ledningen. Controllers förväntas vidare interagera med 

medarbetare i andra funktioner inom organisationer. (Dumitrana et al, 2009) 



10 

2.4 Profession: Projektledare 

Enligt Morris et al (2006) utgör projektledare en profession sedan början av 1970-talet. 

Projektledares utveckling mot en profession tar sin grund i utbredningen av 

projektledning och projektorganisationer (Hodgson, 2002). Enligt Burghardt (2007) 

beskrivs organisering i projekt utgöra en trend som är här för att stanna. Projektledare ses 

i organisatoriska och sociala kontexter som tekniska specialister och anses inneha status, 

inflytande och auktoritet. Däremot ser projektledare sin roll enligt det motsatta. Denna 

typ av anspänning uppkommer under processen när individer möter professionens 

värderingar som bekräftar vikten i projektledararbetet. (Paton, Hodgson & Cicmil, 2010) 

Det finns flera tydliga empiriska exempel på att projektledare identifieras och uppfattas 

av omvärlden som en egen profession. Svenska ProjektAkademien delar årligen ut 

utmärkelsen Årets Projektledare till projektledare som gjort något anmärkningsvärt inom 

projektledning och projektledargärningar. (http://www.projektakademien.se/) 

Projektforum ger varje år ut magasinet Projektvärlden vars innehåll bland annat är tips 

och råd i projektarbeten samt aktuell forskning inom ämnet. Även 

certifieringsmöjligheter förekommer, vilket visar tecken på projektledare som en 

profession. (http://projektforum.se/) 

Morris et al (2006) tydliggör att projektledning anses som en kommersiell profession då 

den gör anspråk på en särskild kunskap som registreras baserat på teknisk förmåga, 

ledaregenskaper samt leverans av ekonomiska fördelar till klienter. Projektledare har 

utvecklats från en ”oavsiktlig profession”, när man inte planerade att bli projektledare, 

till att idag vara en profession bestående av en viss kunskapsbas (Webster & Knutson, 

2011) och karaktäriseras av certifierings- och licensieringskrav (Morris et al, 2006). 

Enligt Bredin och Söderlund (2013) utgör projektledare mer och mer en profession med 

specifika kompetenskrav.  

Utveckling av projektledares kunskapsbas har skett i samband med att 

certifieringsprogram infördes för att säkerhetsställa att medlemmar i professionen erhöll 

standarder för dess kunskapsbas (Morris et al, 2006). Sådana standarder har 

dokumenterats i en guide vid namn Project Management Body of Knowledge Guide 

(PMBOK Guide). Enligt Project Management Institute, utgivaren av PMBOK Guide, är 

dessa standardiserade färdigheter: samordning, tid, kostnad, förvärv, kommunikation, 

omfattning och risk (Hwang & Ng, 2013). Därmed är certifieringskrav en viktig faktor 

för att kunna beskriva projektledaryrket som profession (Morris et al, 2006).  

Projektledares maktbas är beroende av projektledares status i projektet, dennes rykte samt 

inflytande (Lovell, 1993). Enligt Pinto (2000) utgör status en sorts makt, som beskrivs 

vara problematisk för medlemmar inom projektledarprofessionen. Status indikerar att 

projektledare kan utöva makt och kontroll över andra i organisationen när detta är 

nödvändigt. Projektledare erhåller status när dess projekt anses som betydelsefulla och 

viktiga men majoriteten av projektledare arbetar i oklarhet i förverkligandet av projekt, 

med ytterst lite erkännande för sitt arbete. (ibid) 

Morris et al (2006) beskriver att projektledare inte kännetecknas av autonomi. I en 

tidigare studie av Harrell och Alpert (1979) framkommer motsatsvis att projektledare 

upplever autonomi i frågor rörande projektdesign men att övriga beslutstaganden gällande 

redovisning, finansiering, inköp samt kvalitetskontroll behöver koordineras med chefer. 

Hodgson och Briand (2013) beskriver att autonomi förekommer i 

projektledarprofessionen, men är begränsad. Paton et al (2010) menar att projektledare 

inte upplever autonomi i beslutsfattande, samt att projektledarprofessionen tenderar att 

uppfattas som en ny typ av byråkrati eftersom att professionen innefattar planering, 

processer och formaliserade procedurer. 

http://projektforum.se/
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2.5 Teoretisk analysmodell 

I figur 2.1 synliggörs professionens påverkan på kommunikation av ekonomisk 

uppföljningsinformation. Professionsteorin appliceras på controller- och 

projektledarprofessionen, genom framtagna professionella attribut. Varje professionellt 

attribut utgörs av ett antal beståndsdelar. Dessa beståndsdelar ger i sin tur upphov till ett 

antal påverkande faktorer (cirklarna) som vidare relateras till controller- och 

projektledarprofessionen samt dess tolkning och uppfattning. Genom att fokusera på 

professionella attribut samt dess beståndsdelar kan en förståelse skapas för professionens 

påverkan på tolkning och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation.  

 
Figur 2.1 Teoretisk analysmodell 
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3. METOD 

Metodkapitlet inkluderar beskrivning av studiens metodsynsätt, angreppssätt, urval och 

empirisk insamlingsmetod. Avslutningsvis beskrivs studiens analysmetod samt 

metodproblem som bedömts påverka trovärdigheten. 

3.1 Ämnesval 

Under en praktikperiod på Trafikverket i Luleå fick en av studiens författare möjlighet att 

medverka vid verksamhetsmöten, där controllers kommunicerar ekonomisk 

uppföljningsinformation till projektledare. Ekonomisk uppföljningsinformation 

sammanfattas på ett A3-ark och presenteras av controllers. Controllers syfte med 

kommunikationen är att skapa respons genom erfarenhetsutbyte och diskussion mellan 

projektledarna. Dock upptäcktes det snabbt att mötena inte levde upp till controllers 

förväntningar, då erfarenhetsutbyten och diskussioner uteblev. Kommunikation av 

ekonomisk uppföljningsinformation sker för samtliga projektenheter (se figur 3.1) på 

åtskilda möten, där det uppmärksammades att önskvärd respons uteblev oberoende av 

vilket möte författaren medverkade på. Projektledare tenderade att snabbt granska 

informationen och endast konstatera att saker och ting blev som det blev, snarare än att 

utbyta erfarenheter med varandra om resultat. Controllers hade själva uppmärksammat 

problemet och arbetade med att förbättra A3-arket, utan tankar om andra dimensioner av 

problemet. Således ansåg författarna professioner som en intressant aspekt att studera i 

kommunikation av ekonomisk uppföljningsinformation, då avsaknad av önskvärd 

respons var ett gemensamt problem för samtliga controllers i dess kommunikation med 

projektledare. Empirisk forskning hade inte heller berört kommunikation av ekonomisk 

uppföljningsinformation från controllers till projektledare.  

3.2 Metodsynsätt och angreppssätt 

Studien kännetecknades av ett aktörssynsätt där verkligheten betraktades som en social 

konstruktion bestående av människor med olika uppfattningar av verkligheten (Arbnor & 

Bjerke, 1994). Studiens empiri baserades delvis på mötesobservationer, där deltagares 

beteenden observerades. Därtill genomfördes intervjuer i syfte att fånga individers 

tolkning och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation. Även interna 

dokument, i form av A3-ark, användes för att skapa en förståelse för problemet. 

Intervjusvar och observerade beteenden ansågs relevanta för att få en helhetsbild av 

professionens påverkan på tolkning och uppfattning av ekonomisk 

uppföljningsinformation. Empirin kännetecknas således av subjektivitet där enskilda 

individers uppfattning och beteenden utgjorde grunden för den empiriska insamlingen, 

vilket enligt Arbnor och Bjerke (1994) är konsistent med ett aktörssynsätt.  

Studien kännetecknades av ett abduktivt angreppssätt vilket enligt Davidson och Patel 

(2003) beskrivs som ett samspel mellan induktion och deduktion. Ett induktivt 

angreppssätt innebär att man utgår från ett problem och låter detta styra insamling av 

teori, medan ett deduktivt angreppssätt innebär användning av teori som utgångspunkt 

vid insamling av empiri. (Lindholm, 1999) Kännedom om studiens problem fanns innan 

studiens början och för att öka förståelsen om problemet skedde en grundinsamling av 

teori. Teorin utgjorde därefter vägledning vid första insamlingen av empiri. Utifrån den 

första empiriska insamlingen kunde en tydligare bild av problemet synliggöras, vilket 

påverkade studiens fortsatta teoriinsamling. Teorin sammanställdes övergripande och 

utgjorde en grund för den sista empiriska insamlingen. Avslutningsvis användes empirin 

för att komplettera den teoretiska referensramen, då relevanta faktorer utöver grundteorin 
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identifierades. Studien kännetecknas på så sätt av en lärandeprocess, där författarna 

prövat sig fram genom att växla mellan teori och empiri. På detta sätt begränsades inte 

studien av enbart befintlig teori och det gick att säkerställa teorins relevans till det 

undersökta problemet (Lindholm, 1999).  

3.3 Urval 

Deltagare samt organisation till föremål för studien valdes ut baserat på koppling till det 

undersökta problemet, vilket enligt Arbnor och Bjerke (1994) kan beskrivas som ett 

problemorienterat urval. I avsnitt 3.3.1 och 3.3.2 nedan specificeras val av organisation 

och deltagare.  

3.3.1 Trafikverket 

Trafikverket är en statlig myndighet som bildades 2010. Huvudkontoret är beläget i 

Borlänge med regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och 

Kristianstad. Organisationen innefattar cirka 6500 anställda. Med visionen ”alla kommer 

fram smidigt, grönt och tryggt” arbetar Trafikverket med den långsiktiga planeringen av 

transportsystemet. Trafikverket är en omfattande organisation där kommunikation av 

ekonomisk uppföljningsinformation sker mellan professioner genom återkommande 

verksamhetsmöten. Insamling av empiri genomfördes på verksamhetsområde 

investering, distrikt Nord (se figur 3.1), där problem i kommunikation av ekonomisk 

uppföljningsinformation identifierats. Genom att studien utfördes på den organisation, 

det verksamhetsområde och distrikt där problemet upptäcktes, ökade möjligheten att 

relevant empiri för studien samlades in och således förutsättningarna att skapa en 

förståelse av problemet. Den ena författarens tidigare praktikperiod på Trafikverket 

bidrog med en unik tillgänglighet till organisationen, vilket underlättade vid empirisk 

insamling, vid skapandet av en förståelse för problemet samt för flexibiliteten i arbetet.  

 
Figur 3.1 Organisationsschema Investering, distrikt Nord 

Källa: Trafikverket 

3.3.2 Val av deltagare 

En controller och tre projektledare utsågs till deltagare i studien. Controllern ansvarar 

ensam för genomgång av A3-ark för sin projektenhet och stöttar dagligen projektledare 

genom kommunikation av ekonomiska frågor, vilket gjorde controllern aktuell att 

studera. I organisationsschemat ovan (se figur 3.1) hittas controllers i enheten 

verksamhetsstyrning. 
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En controller valdes ut som deltagare i studien, då fler controllers hade inneburit en 

medverkan på verksamhetsmöten för de andra projektenheterna. Mötena infaller 

samtidigt och hade tvingat författarna att dela upp sig. Detta hade påverkat det empiriska 

materialet då beteenden hos projektledare kunnat gå förlorade. Att fokusera på en 

controller och ett verksamhetsmöte vid två tillfällen skapade möjligheten att komma in i 

det studerade problemet på djupet i enlighet med författarnas kunskapssyn.  

De tre projektledarna valdes i första hand ut baserat på villighet att delta i studien, där 

variationer i erfarenhet eftersträvades. På så vis kunde bilden av professioners påverkan 

på tolkning och uppfattning bli bredare. Villigheten att delta i studien bidrog med 

förutsättningar för ett större engagemang hos deltagarna. Barriball och While (1994) 

betonar villighet hos deltagare som en viktig faktor för studiers trovärdighet. Det ansågs 

relevant att studera projektledare då dessa kontinuerligt kommunicerar med controllers 

gällande ekonomiska frågor. Projektledare utgör den profession som har den uttalade 

möjligheten att påverka sina respektive projekt baserat på den ekonomiska 

uppföljningsinformationen, vilket stärker dess aktualitet som deltagare. I 

organisationsschemat ovan (se figur 3.1) befinner sig deltagande projektledare i en av 

projektenheterna.  

Valet av antal projektledare baserades på studiens forskningsmetod. Genom att studera 

tre projektledare kunde djupare kunskap och förståelse kring det studerade fenomenet 

erhållas. Det var inte aktuellt att analysera färre fall då en risk fanns att intressanta 

mönster och likheter mellan projektledare gick förlorade. Ett större antal hade påverkat 

studiens kvalité negativt då observerade beteenden hos projektledare kunde gått förlorade 

ju fler projektledare som studerats.  

Genom att både controllers och projektledare studerades möjliggjordes jämförelser 

mellan professionerna. På så sätt kunde en ökad förståelse skapas kring hur professionen 

påverkar tolkning och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation. En tidigare 

kontakt fanns till samtliga deltagare som en följd av ena författarens praktikperiod, vilket 

möjliggjorde djupare intervjusvar och en mindre beteendepåverkan vid 

mötesobservationer. Det fanns däremot en risk att denne färgades av sin insyn i 

Trafikverket. På detta sätt var författaren utan koppling till Trafikverket viktig, i syfte att 

skapa en objektivitet till problemet som inte influerades av en tidigare inblick i 

organisationen. 

3.4 Empirisk insamlingsmetod 

Empirisk insamling skedde kvalitativt genom observationer och intervjuer. Interna 

dokument (A3-ark) användes i syfte att öka förståelsen för problemet. Genom att 

komplettera observationer med intervjuer och dokument baserades studien på flertalet 

former av empiri, vilket stärker studiens trovärdighet (Creswell & Miller, 2000). Empirin 

baserades på fyra individers svar samt observerbara beteenden, vilket enligt Bryman och 

Bell (2013) kännetecknar en kvalitativ insamlingsmetod. Den kvalitativa 

insamlingsmetoden möjliggjorde djupare svar och en utökad förståelse för problemet. I 

figur 3.2 har samtliga intervjuer och observationer sammanställts med datum för 

genomförande samt varaktighet, i en empirisk insamlingsprocess. 

3.4.1 Observationer 

Observationer genomfördes vid två tillfällen under Trafikverkets månatliga 

verksamhetsmöten, där controller presenterade ekonomisk uppföljningsinformation inför 

projektledare. Observationerna ägde rum den 22 februari respektive 21 mars 2016 kl. 8.30 
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– 10.00. Författarna var under observationerna passiva och placerade i mötesrummet, då 

syftet var att notera projektledares samt controllers beteenden. En passiv observatör 

beskrivs enligt Harboe (2013) som en analytisk och registrerande åskådare. Detta 

tillvägagångssätt gjorde det möjligt att undvika en större påverkan på subjekten som 

undersöktes. Observationssubjekten fördelades mellan författarna i syfte att åstadkomma 

fördjupade beteendenoteringar från respektive observationssubjekt. Författarna anlände 

tidigt till mötena av förberedningsskäl och placerade sig längst bak i lokalen i varsitt hörn 

för att säkerhetsställa en fullständig överblick. Löpande protokoll fördes över subjektens 

beteenden samt vad som sades under verksamhetsmötena. Observationsprotokoll 

nyttjades i form av tabeller med tidsspann (se bilaga 1) vilket underlättade jämförelser 

mellan observationssubjekten relaterat till vad som hände på mötet. Protokollen uppgick 

till totalt 20 sidor efter avslutade observationer. Särskilt intressant var 

observationssubjektens beteende under genomgången av den ekonomiska 

uppföljningsinformationen. Hela verksamhetsmötet observerades för att notera skillnader 

i beteende mellan olika kommunikativa inslag. Möjligheten att observera mötena var 

betydelsefull för studien, då observationerna bidrog till en djupare insikt i problemet. 

Enligt Halvorsen (1989) bidrar observationer till en helhetsbild av ett problem i olika 

situationer, där forskaren utgör en förstahandskälla för information.  

3.4.2 Intervjuer 

Intervjuer skedde vid två tillfällen och var semistrukturerade. Genom semistrukturerade 

intervjuer kan individers uppfattningar och åsikter kring komplexa ämnen fångas 

(Barriball & While, 1994). Barriball och While (1994) påtalar också möjligheter för 

djupare svar. Studien ämnar fånga professioner, vilket enligt Barriball och While (1994) 

utesluter användandet av standardiserade intervjuguider. Samtliga intervjuer spelades in 

efter deltagares medgivande. Även anteckningar fördes av ena författaren under 

intervjuerna för att dels motverka tekniska problem samt hänga med bättre i det som sades 

för att på så vis ställa följdfrågor. Totalt genomfördes 9 intervjuer.  

Den första empiriska insamlingen skedde i anslutning till det första observationstillfället. 

En intervju med controllern ägde rum innan observationen för att fånga dennes tolkning 

och uppfattning av den ekonomiska uppföljningsinformationen samt syftet med 

genomgången av informationen under mötet. Genom att intervjua controllern innan mötet 

kunde författarna snabbt konstatera om genomgången av ekonomisk 

uppföljningsinformation levde upp till syftet. Direkt efter observationen skedde intervjuer 

med projektledarna för att fånga deras tolkning och uppfattning av A3-arket på mötet. 

Ytterligare en intervju skedde med controllern efter observationen för att fånga dennes 

upplevelser av mötet. Begreppet profession förblev okänt för deltagarna under den första 

intervjun då förhoppningen var att fånga in dimensionen av professionsbegreppet som tas 

för givet. Således inleddes den empiriska insamlingen med en öppenhet gentemot det 

studerade fenomenet.  

Efter andra observationstillfället intervjuades projektledarna och controllern med 

utgångspunkt i den teoretiska referensramen, det vill säga, intervjufrågorna utformades i 

syfte att ta reda på hur professionen påverkar tolkning och uppfattning av ekonomisk 

uppföljningsinformation. Intervjuer med projektledarna skedde direkt efter mötet, medan 

controllern intervjuades dagen därpå. Deltagarna tilldelades inte intervjuguiden i förväg 

då minsta möjliga beteendepåverkan eftersträvades. Författarna förklarade kortfattat 

syftet med studien innan det andra intervjutillfället tog sin början. Nedan i figur 3.2 visas 

en sammanställning av den empiriska insamlingsprocessen. 
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Figur 3.2 Empirisk insamlingsprocess 

3.5 Litteratursökning 

Litteratur hämtades från Luleå Tekniska Universitets bibliotek där sökningar 

genomfördes i LIBRIS. Sökning av vetenskapliga artiklar genomfördes via databaserna 

Google Scholar och Ebscohost. Sökord som användes för att hitta relevanta vetenskapliga 

artiklar var bland annat: communication, profession, response, status, prestige, identity, 

knowledge, beliefs, management accountant, project manager, controller, autonomy, 

feedback, performance feedback, perception, interpretation. Ovanstående ord 

kombinerades i flertalet söksträngar.  

3.6 Analysmetod 

Analys skedde kontinuerligt genom hela studiens arbetsgång, vilket enligt Bryman och 

Bell (2013) kännetecknar en iterativ analysprocess. Intervjusvar samt 

observationsanteckningar bearbetades i den ordning de genomfördes (se figur 3.2). Som 

en följd av studiens abduktiva angreppsätt, utgjorde ”grov” professionsteori en bas vid 

den första empiriska insamlingen, där tecken på professionspåverkan upptäcktes. Under 

första intervjutillfället med deltagarna synliggjordes spår av respektive deltagares 

profession i dess utsagor, trots att begreppet profession under första empiriska 

insamlingen förblev okänt för samtliga. Även under mötesobservationen skedde analys 

till en viss grad, där särskilda händelser som upplevdes indikera profession utmärkte sig. 

Det insamlade empiriska materialet analyserades övergripande vilket möjliggjorde att 

frågor kring den första insamlingen kunde ställas till studiens deltagare under 

nästkommande intervjutillfälle. Analysen av det första empiriska materialet utgjorde 

vägledning för vidare teoretisk förankring, varvid utveckling kunde ske av studiens 

teoretiska analysmodell. Analysmodellen kompletterades med professionsmässiga 

faktorer som kunde ha en eventuell påverkan på tolkning och uppfattning av ekonomisk 

uppföljningsinformation. Dessa fanns i åtanke vid det sista empiriska insamlingstillfället 

och möjliggjorde att intressanta mönster kunde påvisas i utsagor och mötesobservationer 

mellan deltagare.  

Kontinuerligt under den empiriska insamlingsprocessen analyserades deltagares beteende 

genom kroppsspråk, ordval och uttryck, såväl under mötesobservationer som vid 

intervjuer. Detta var särskilt betydelsefullt under intervjutillfällena då följdfrågor kring 

detta kunde ställas, vilket enligt Bryman och Bell (2013) utgör en fördel med en iterativ 

analysprocess. Analys av kroppsspråk bidrog med möjligheten att relatera deltagares 



17 

utsagor till dess beteende under kommunikationen av ekonomisk 

uppföljningsinformation, vilket förstärkte deltagares upplevda svar. 

När allt empiriskt material samlats in påbörjades en mer grundlig och professionsinriktad 

bearbetningsprocess. Den teoretiska analysmodellen användes som utgångspunkt vid 

nedbrytning av det empiriska materialet. Bearbetningsprocessen inleddes med profession 

i åtanke, varvid allt material som signalerade profession filtrerades ut. Controller- och 

projektledarprofessionen förblev åtskilda under den empiriska bearbetningsprocessen. 

Utifrån detta material identifierades och kategoriserades empiri in i de framtagna 

professionella attributen; professionell identitet, kunskapsbas, status och autonomi. 

Mycket av empirin kunde i detta skede kategoriseras till flertalet attribut. Vid nästa 

sållning delades de professionella attributen in i underkategorier i enlighet med den 

framtagna teoretiska analysmodellen. Detta möjliggjorde en tydligare indelning av 

materialet i de professionella attributen, vilket resulterade i en bearbetad version av 

empirin som presenteras i kapitel 4. Bearbetningsprocessen tydliggörs nedan i figur 3.3. 

 
Figur 3.3 Empirisk bearbetningsprocess 

Den empiriska sammanställningen analyserades fortsättningsvis med den teoretiska 

analysmodellen som utgångspunkt. Professionens påverkan på tolkning och uppfattning 

av ekonomisk uppföljningsinformation analyserades genom att hänsyn togs till 

controller- och projektledarprofessionen tillsammans. Detta ansågs som givande, då 

professionerna tillsammans ingick i den studerade kontexten, varvid dess förhållande till 

varandra ansågs relevant för dess tolkning och uppfattning. Analysen utgick ifrån de 

professionella attributens påverkan på tolkning och uppfattning av ekonomisk 

uppföljningsinformation, där gråzoner mellan attributen uppmärksammades. Flera 

attribut tenderade att flyta in i varandra, vilket utgjorde en svårighet i analysen av varje 

enskilt attribut. Däremot ansågs det inte nödvändigt att genomföra skarpa 

gränsdragningar, då gråzonerna förstärkte uppfattningen om professioner som komplexa, 

mångfacetterade fenomen. 

Som en avslutande process i studien sammanställdes de övergripande analytiska 

poängerna i två muntliga presentationer, som genomfördes på Trafikverket i Luleå. Den 
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första presentationen ägde rum under det verksamhetsmöte som utgjort observationsplats 

under studiens empiriska insamling, där både controller samt projektledare närvarade. 

Den andra presentationen genomfördes för enhet verksamhetsstyrning (se figur 3.1), där 

samtliga controllers ansvariga för kommunikation av A3-arket närvarade. 

Presentationerna bidrog till diskussioner bland åhörarna där de verkade förstå studiens 

resonemang och delvis kände igen sig i de analytiska poängerna som tagits fram. Detta 

stärker vidare det empiriska materialets trovärdighet och som en följd studiens analytiska 

poänger.  

3.7 Metodproblem 

Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp vid diskussion av studiers metodproblem. 

Vid kvalitativa studier beskriver Guba (1981) att validitet och reliabilitet översätts till 

begreppet trovärdighet. Under arbetsprocessen uppmärksammades ett antal problem som 

kunde inverkat på studiens trovärdighet, vilka hanteras nedan.  

Val av specifikt ämne för studien var i stor del outforskat vilket innebar att subjektivitet 

i viss utsträckning förekom. Författarnas egen uppfattning påverkade vad som ansågs 

betydelsefullt för studien. Detta metodproblem motverkades genom en utökad teoretisk 

förankring och en öppenhet gentemot ny teori som uppkom under studiens gång.  

En faktor som kunde påverka studiens trovärdighet är den tidigare kontakt en av 

författarna hade till den valda organisationen för studien. Författaren hade genomfört 

praktik samt erbjudits sommarvikariat i organisationen. Det existerade alltså en 

beroendeställning till företaget vilket kunde påverka empirin negativt. För att reducera 

denna påverkan, medverkade båda författarna vid de planerade intervjuerna och 

observationerna. Den tidigare kontakten till organisationen kunde samtidigt generera 

positiva effekter, då tillgänglighet fanns samt möjlighet att erhålla djupare svar från 

deltagarna.  

Genom att författarna befann sig i lokalen under verksamhetsmötena, fanns en risk för att 

deras närvaro påverkade deltagarnas beteenden. Att en av författarna var bekant för 

deltagarna sedan tidigare bedömdes däremot motverka beteendepåverkan. Risken 

reducerades vidare av författarnas val att genomföra två observationer. Genom att 

repetera observationer blir deltagare mer bekväma med författarnas närvaro, vilket 

främjar studiers trovärdighet (Creswell & Miller, 2000). 

Studiens empiriska insamlingsmetod utgjorde föremål för eventuella observationsmissar. 

Eftersom fyra subjekt observerades av endast två författare kunde det hända att någon 

reaktion eller beteende gick förlorad. Detta motverkades genom en tydlig uppdelning av 

deltagare mellan författarna innan mötets början samt en strategisk placering i 

möteslokalen som gav god överblick. Observationsmallar konstruerades med tydligt 

specificerade tidsspann för att säkerhetsställa särskilda beteendes förekomst vid ett visst 

tillfälle och underlätta jämförelser mellan författarnas observationsmallar.  

Under intervjutillfället med en av projektledarna skedde ett antal störningsmoment i 

lokalen. Den ställföreträdande enhetschefen kom in i rummet efter observationen och 

under intervjun för att ställa iordning utrustning. I detta fall kunde ställföreträdandes 

närvaro påverka projektledarens svar, liksom ljudet som uppkom när ställföreträdande 

hissade upp duken för Powerpoint presentationen. Eventuell påverkan på 

intervjusubjektet reducerades genom att författarna avvaktade med att ställa frågor tills 

ställföreträdande hade lämnat rummet.  

Gällande intervjuerna förekom en risk att deltagarna inte svarade på ställd fråga, att de 

pratade runt frågan och inte kom till saken. Samtliga intervjuer spelades därför in i 
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samtycke med deltagarna. På detta sätt fanns en möjlighet att lyssna på intervjuerna i 

efterhand för att säkerhetsställa att ingen information saknades. Därmed kunde också 

risken för misstag och felciteringar minska. Författarna erbjöds möjlighet att kontakta 

deltagarna för att komplettera intervjusvar samt att under intervjutillfälle 2 ställa 

följdfrågor gällande svar från intervjutillfälle 1. Efter att empirin sammanställdes 

kontaktades en av projektledarna för komplettering genom tydliggörande av ordval.  

Vid analys och sammanställning av empiri var författarnas tolkning och uppfattning 

betydande. Eftersom att studiens analys delvis baserades på deltagares ordval, kunde 

felaktiga tolkningar av dessa lätt förekomma. För att motverka detta problem repeterade 

författarna särskilda ordval inför deltagarna, i syfte att bekräfta betydelse, vilket 

reducerade risken för skillnader i tolkning. Enligt Creswell och Miller (2000) utgör detta 

avgörande faktor för kvalitativa studiers trovärdighet.  

3.8 Etiska överväganden 

Forskningsprocesser har en tendens att skapa friktion mellan studiers mål att bidra till 

forskning och deltagares rätt att vara anonyma. Etik avser att göra rätt och undvika skada 

där skada kan minskas eller undvikas genom tillämpning av lämpliga etiska principer. 

(Orb, Eisenhauer & Wynaden, 2001) Under studiens gång uppkom flera etiska 

överväganden, vilka hanterades enligt nedan: 

 Controllern kontaktades via telefon för att säkerställa att Trafikverket fick nämnas 

vid namn i studien. Utifrån det anonymiserades inte organisationen. 

 

 Det fanns en risk att mötesobservationerna bidrog till konsekvenser för 

deltagarna, därmed förblev dem anonyma i studien.   

 

 Citat skickades ut via mejl till samtliga deltagare för godkännande innan dem 

användes i det slutliga arbetet. 

 

 Controllern och projektledarna kontaktades via telefon efter den empiriska 

insamlingen, där de blev varse om de genomförda observationerna och hur deras 

utsagor var tänkta att användas. 

 

 Deltagarna blev tillfrågade om tillåtelse för inspelning inför varje intervjutillfälle.  

  



20 

4. EMPIRI 

I följande kapitel presenteras empiri som samlats in genom intervjuer och observationer. 

I ett inledande skede beskrivs den ekonomiska uppföljningsinformationen i korthet följt 

av redovisade intervjusvar och observationer. 

4.1 A3-ark 

Trafikverket nyttjar ett A3-koncept vid kommunikation av ekonomisk 

uppföljningsinformation. A3-konceptet innebär att ekonomisk uppföljningsinformation 

sammanställs och redovisas för projektledare på ett A3-ark under verksamhetsmöten. A3-

arket anses enligt controller och enhetschef som ett betydelsefullt verktyg i 

verksamhetsuppföljningen, främst när det gäller att sortera ut vad som anses viktigt samt 

vart förbättringspotential finns, med en god koppling till styrkortsmålen. A3-arket handlar 

om att allt ska kunna sammanfattas kort och koncist på en bild. Informationen på A3 arket 

samlas in från olika affärssystem där Trafikverkets controllers ansvarar för 

sammanställning. (Controller, personlig kommunikation, 19 februari 2016) Värt att 

nämna är enheten verksamhetsstyrnings syn på Trafikverket som en beställarorganisation. 

Kopior av A3-ark från genomförda mötesobservationer visas nedan i figur 4.1 och figur 

4.2. Tydligare illustrationer finns att ta del av i bilaga 2 och 3.  

4.2 Controllerns tolkning och uppfattning av A3-ark 

Controllern, vidare nämnd CR, tolkar och uppfattar A3-arket som ett sätt att prioritera 

vad som är viktigt. CR beskriver att A3-arket visar det aktuella läget på ett bra sätt, 

gällande valda delar i verksamheten. När CR ombeds beskriva A3-arket redogör denne 

utförligt för A3-arkets uppkomst, användning och förbättringsområden relaterat till 

begrepp såsom PDCA1 och Lean2. Beskrivningen blir så utförlig att CR tappar bort sig 

och ber om att få frågan repeterad. CR medger att A3-arket innehåller en omfattande 

mängd information och tillägger: 

”Det är inte något sådant där tekniskt mumbojumbo på den utan det är 

konkret” 

Syftet med genomgången av A3-arket på verksamhetsmötet är att ge upphov till 

diskussioner och erfarenhetsutbyten mellan projekten, beskriver CR. CR hänvisar 

kontinuerligt till uttrycket: ”Vad är det vi (controller och enhetschef) vill komma åt, vilka 

aktiviteter är det vi vill trigga?” CR konstaterar att utan diskussioner och 

erfarenhetsutbyten säger A3-arket inte så mycket, eller som CR uttrycker sig: 

”Det krävs ju på något sätt att man pratar om det för att det inte bara ska 

vara ett papper med lite streck och färg på. Det blir lite som ett samtalskort 

på blinddejter” 

CR förklarar att A3-arket utgör ett sätt att föra in samtalet på det som controllers och 

enhetschefer tycker är viktigt. Ett sätt att avgränsa och visa på skillnader i drift mellan de 

olika projekten. CR tillägger att controllers ansvarar för sammanställning av A3-arket, då 

controllers är budbärare av information från verksamhetsstyrning till projekten, eller som 

                                                 
1 Plan, do, control, act.  
2 Hur resurser hanteras. Att identifiera och eliminera faktorer i en produktionsprocess som inte skapar 

värde för slutkunden. 
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denne skämtsamt uttrycker sig: ”controllers, för vi är bäst”. Avslutningsvis beskrivs 

avsikten med genomgången av A3-arket på verksamhetsmötet: 

”Vi vill visa en bra bild, en bra sammanfattning av senaste 

avvikelsehanteringen, hur årets ackumulerade avvikelsehantering ser ut 

och i jämförelse med föregående år. Det visar också en bild av hur 

projekten ligger till gällande vissa mått, exempelvis framdrift, andelen 

interna kostnader, frigjorda medel, besparad CO2. Vi tycker att den visar 

aktuellt läge bra” 

CR beskriver A3-arket med ett stort engagemang och relaterar genomgående till syftet 

med att visa den ekonomiska uppföljningsinformationen. CR beskriver samtidigt att i en 

perfekt värld skulle det räcka att man endast lägger fram informationen och så ser 

projektledarna själva vad som behöver diskuteras. Fortsättningsvis riktas fokus mot 

mötesobservationerna där controllerns kommunikation av ekonomisk 

uppföljningsinformation till projektledare åskådliggörs. 

4.3 Mötesobservation 1: Kommunikation av A3-ark 

Mötesobservation 1 äger rum i en lokal med ett ovalt bord, högtalarsystem för fjärrsamtal 

samt en duk för powerpointpresentationer. CR infinner sig först i möteslokalen med 

författarna för att förbereda sig. I takt med att klockan närmar sig 8.30 fylls rummet med 

projektledare, projektingenjörer, en inköpare samt ställföreträdande enhetschef, vidare 

nämnd STF. Projektledarnas placering och möteslokalens konstitution framgår av bilaga 

4. Deltagande projektledare i studien nämns fortsättningsvis PL1, PL2 och PL3. 

Projektledare och projektingenjörer från Umeå närvarar via fjärrsamtal. I figur 4.1 nedan 

visas A3-arket från mötet. 

 
Figur 4.1 A3-ark från mötesobservation 1 

Källa: Trafikverket 

Mötet öppnas kl. 08.30 på STFs begäran. CR tilldelas snabbt ordet och presentation av 

A3-arket inleds. CR presenterar A3-arket på Powerpoint, varvid PL1 kisar med ögonen 
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och PL2s blick riktas nedåt. Inledningsvis förmedlas positiv feedback till åhörare gällande 

avklarade mål. Successivt förklarar CR vardera tabell/diagram med blick riktad mot 

PowerPoint. CR vänder blicken mot åhörarna och frågar:  

”Har ni någonting att tillägga?” 

Det uppstår en tystnad i lokalen. Ingen svarar, varvid CR avvaktar. CR fortsätter och 

ställer fråga angående avvikelseinformationen: 

”Har ni några erfarenhetsvärden att dela med er av?” 

Återigen fylls rummet av en tystnad. Det enda som hörs är ljudet av projektorn i 

bakgrunden. CR söker ivrigt respons av åhörarna men utan resultat. PL3 småler, för att 

efter en stund svara: 

”Ja men har man lite problem med projadm3, då rusar det iväg” 

CR kommenterar kort PL3 innan denne fortsätter: ”Hur går det med ombudsfrågorna?” 

Ingen svarar och CR avvaktar en stund innan genomgången fortskrider. CR meddelar att 

prognossäkerheten ser bra ut och övergår till HSQ-tabellen4 i A3-arket. CR redogör för 

A3-arkets syfte och visar en bild över styrkortsmål, vilket A3-arket baserats på. I detta 

skede suckar PL3 och lutar sig tillbaka. CR frågar: 

”Har alla sett styrkortsmålen?” 

Det blir tyst. PL2 mottar i samma ögonblick ett meddelande på mobiltelefonen, vilket 

fångar dennes uppmärksamhet ett antal minuter. PL3 riktar blicken mot åhörarna, troligen 

för att se deras reaktioner och andas tungt. Efter en stunds tystnad bryter en åhörare in via 

fjärrsamtal, varvid dialog uppstår med CR. I samma skede är PL2 koncentrerad på sin 

mobiltelefon och PL3 gäspar för att därefter placera sig tillrätta i stolen.  

Konversation mellan CR och åhörare avslutas, varvid CR fortsätter förklara och 

förtydliga styrkortsmål till grund för A3-arket. CR avslutar genomgången av A3-arket 

och ställer en avslutande fråga:  

”Tycker ni att någonting saknas på A3-arket?” 

PL1 riktar blicken i motsatt riktning från CR, följt av en suck hos PL2. PL3 bryter relativt 

snabbt in med åsikter angående A3-arket: 

”Framdrift bör vara i fokus. Handlar det inte om att vi håller i för mycket 

pengar? Och vore inte det vara det mest intressanta. Tycker inte att 

ombudsfrågor bör vara med!” 

CR nickar och instämmer gällande PL3s åsikt. Därefter övergår ordet till STF som inleder 

med att presentera och diskutera nya riktlinjer gällande passage för djur. Samtidigt hoppar 

PL1 respektive PL2 fram med sin stol och PL3 börjar anteckna. En åhörare kommenterar 

STF varvid PL2 nickar instämmande. Diskussioner uppstår som en följd av åhörarens 

kommentar och atmosfären blir något stökig. PL2 och PL3 ingår i diskussioner med 

varsin bordsgranne, vilka slutligen avbryts på STFs begäran.  

Mötet fortskrider och STF visar en rörig Exceltabell med majoriteten siffror. Dialog 

mellan STF och CR uppstår i anslutning till tabellen, varvid ordet åter tillfaller CR. CR 

diskuterar i ekonomiska termer vad gäller tidsredovisning av konsulter. Som en följd lutar 

sig PL2 tillbaka och riktar uppmärksamheten mot sin mobiltelefon. Efter en stund lägger 

                                                 
3 Kostnad för projektadministration. 
4 Health, Security and Quality. 
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PL2 ned mobilen och kommenterar CR. Oenigheter kring ämnet uppstår mellan åhörare 

och CR, där CR slutligen uttrycker en vilja att hålla konsulter borta från 

tidsredovisningen. Diskussioner avslutas och ordet tillfaller inköparen.  

Inköparen informerar om förlorad dom, varvid PL3 tar fram sin mobiltelefon och gäspar. 

Inköparen bjuder in till diskussion som flertalet åhörare väljer att engagera sig i. PL1 för 

under tiden anteckningar och PL3 kommenterar kontinuerligt inköparen.  

Diskussionerna avtar och ordet övergår till en projektingenjör. PL1 fortsätter anteckna 

och förflyttar sig i syfte att se talespersonen. PL3 kollar snabbt mobiltelefonen, troligtvis 

klockan och lutar sig tillbaka. Projektingenjören eftersträvar erfarenhetsutbyte men 

återigen fylls rummet av en tystnad. STF uppfattar avsaknaden på respons och repeterar 

projektingenjörens strävan, varav gensvar sker direkt. Diskussion uppstår där PL3 även 

är delaktig. PL1 fortsätter anteckna och PL2 riktar blicken mot talespersonen. PL3s 

uppmärksamhet varierar kontinuerligt mellan mobiltelefonen och talespersonen. Klockan 

slår 10.00 och mötet avslutas på STFs begäran.  

4.4 Mötesobservation 2: Kommunikation av A3-ark 

Mötesobservation 2 sker i samma lokal som mötesobservation 1. CR och författarna 

anländer samtidigt till möteslokalen, där enhetschef och en av projektledarna redan 

infunnit sig. CR förbereder genomgången med att placera ut kopior av A3-arket på bordet. 

Successivt fylls rummet med projektledare, projektingenjörer och en inköpare. PL1 och 

PL2 väljer sittplats likt mötesobservation 1 (se bilaga 5). PL3 är närvarande via 

fjärrsamtal, på grund av sjukt barn. Nedan i figur 4.2 visas A3-arket från mötet. 

 
Figur 4.2 A3-ark från mötesobservation 2 

Källa: Trafikverket 

Mötet börjar med information gällande A3-arket, där CR innehar huvudansvaret för 

presentation. CR informerar om utformning av både distriktets och enheternas A3-ark 

och klargör inför åhörarna att:  

”Vi controllers ansvarar för sammanställning av A3-arket” 
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PL1 är under tiden fokuserad på en kopia av A3-arket. PL2 granskar direkt 

mobiltelefonen för att därefter vända blicken mot CR. CR avslutar informationen och 

ordet övergår till enhetschefen och genomgång av mötets agenda. Både PL1 och PL2 

riktar blick mot enhetschef. Mötet fortsätter och A3-genomgången tar sin början, varvid 

A3-arket synliggörs på Powerpoint.  

CR hänvisar inledningsvis till gällande statistik och rapporter samt redogör för A3-arkets 

syfte. Tabell över tillbud och olyckor (se figur 4.2) förstoras, varvid enhetschef bryter in 

och kommenterar. CR förstorar och förklarar därefter tabell för ombudsfrågor. PL1 och 

PL2 följer genomgången i varsin kopia av A3-arket. PL1 ställer under tiden frågor om 

A3-arket till sin bordsgranne samtidigt som denne pekar på kopian placerad på bordet. 

När enhetschef kommenterar är PL2 i huvudsak fokuserad på innehållet i sin kaffekopp. 

Enhetschefen bryter kontinuerligt in med kommentarer som CR nickar instämmande åt. 

CR går vidare genom att förstora bild över planer för inskick till fastställelse, ett nytt 

diagram på A3-arket. Både PL1 och PL2 har blicken riktad mot Powerpoint och verkar 

lyssna på CRs förklaring. CR fortsätter genomgången och frågar åhörarna angående 

planer för inskick till fastställelse: 

”Kommer ni att klara det här?” 

Det blir tyst en kort stund. Därefter svarar några projektledare med ett hurrande ”Ja” och 

skrattar. PL1 för under tiden en dialog med sin bordsgranne, samtidigt som PL2 suckar i 

samband med CRs fråga. CR går vidare till att prata om budget och visar samt förklarar 

en tabell i förtydligande syfte. PL1 kisar med ögonen när tabellen åskådliggörs, med 

riktad blick mot Powerpoint. Enhetschef kommenterar än en gång CR vilket leder till att 

det blir pratigt i rummet. Projektledarna diskuterar med varandra, varvid CR, STF och 

enhetschefen ingår i egen diskussion. 

CR går vidare och visar ett diagram över tidsavvikelser (se figur 4.2). Snabbt uppstår 

osäkerheter vad gäller tolkning av tecken. CR och åhörare har motsatta uppfattningar 

kring teckens betydelse (T+ och T-). Projektledarna uppfattar T+ som en ökad tidsåtgång 

i projekten och således en mindre upparbetning av pengar. Motsatsvis uppfattar CR T+ 

som en mindre tidsåtgång och på så vis en större upparbetning av pengar. CR förklarar 

diagrammet ytterligare varvid enhetschef kommenterar. Diskussion kring 

förbättringsområden sker. PL1 verkar under tiden fokuserad och hänger med i 

diskussionerna, medan PL2 tittar på kopian av A3-arket följt av en gäspning. CR fortsätter 

genomgången av avvikelser och går över till kostnadsdelen. Diskussioner kring tolkning 

av tecken (K+ och K-) fortsätter, reaktioner skapas och åhörare verkar förvirrade. PL1 

vrider kroppen mot Powerpoint och PL2 tittar på kopian av A3-arket samtidigt som CR 

förklarar diagrammet för kostnadsavvikelser. STF bryter in och kommenterar CR, varvid 

diskussion mellan STF, CR och enhetschef uppstår. Diskussion avslutas, CR vänder sig 

till åhörare och uttrycker sig: 

”Om ni har förbättringsförslag får ni gärna komma med dem!” 

Tystnad uppstår, ingen kommenterar CR. CR fortsätter genomgången och visar en bild 

över tid-, kostnad- och innehållsavvikelser som enhetschef kommenterar. PL2 tittar 

snabbt på sitt armbandsur och lägger armarna i kors. CR informerar om att A3-arket 

kommer placeras i lokalerna, lämnar över ordet till enhetschefen och lutar sig tillbaka. 

A3-genomgången är därmed avslutad.  

Enhetschefen visar en Exceltabell och pratar om nollvisionen, varvid PL1 gäspar och PL2 

diskret tar fram sin mobiltelefon. Enhetschef ställer fråga till åhörare och får inget svar. 

PL1 tittar nedåt i samband med enhetschefens frågeställning och PL2 har full 
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koncentration på sin penna. CR bryter in med kommentarer om Exceltabellen, varvid 

dialog uppstår mellan en av åhörarna, enhetschef och STF. PL2 lutar sig tillbaka, gäspar, 

suckar och vänder blicken ned mot bordet, fortfarande med pennan i handen.  

Exceltabell slutar visas och ordet tillfaller inköparen. Enhetschef och inköpare pratar i 

intervaller och en av åhörarna bryter in i samtalet. Plötsligt slänger PL2 ned sin penna på 

bordet och kommenterar åhöraren, medan PL1 har intagit en relativt neutral position. 

Inköpare visar en bild på Powerpoint och fortsätter dialog med enhetschef. PL1 sträcker 

på sig, troligen för att se bättre, medan PL2 tittar på sitt armbandsur. Enhetschef får ordet 

och övergår till kort genomgång av förseningsviten, genom att visa ett mejl. Både PL1 

och PL2 tittar i detta skede på sitt armbandsur. Enhetschef ställer fråga till åhörare, får 

inte heller den här gången någon respons. CR kommenterar kort enhetschef, varvid PL1 

börjar anteckna och PL2 har fullt fokus på sin mobiltelefon. Klockan slår 10.00 och mötet 

avslutas på enhetschefens begäran. PL3 förblir tyst under hela mötet.  

Mötesobservation 1 och 2 åskådliggör CRs kommunikation av A3-ark och projektledares 

tolkning och uppfattning, där projektledarna visar på en likgiltighet gentemot den 

ekonomiska uppföljningsinformationen. En asymmetri mellan CRs förväntningar om 

erfarenhetsutbyte och diskussion, i förhållande till den respons som sker blir synlig. 

Signaler på professionsmässig påverkan framgår under båda mötesobservationerna, 

specifikt relaterad till beteendeförändringar vid olika kommunikativa inslag samt 

missförstånd mellan professionerna. Vidare riktas fokus mot projektledarnas egna tankar 

om mötena och A3-arket. 

4.5 Projektledares tolkning och uppfattning av A3-ark 

Samtliga projektledare beskriver A3-arket som en översikt av hur projekten ligger till, 

relaterat till mått, prognoser, ekonomi och styrkortsmål, där PL2 tillägger:  

”Jag måste säga att jag inte ägnat så mycket tanke åt den egentligen. Det 

är väl lite svårt liksom såhär direkt att få en blick, man måste sätta sig ned 

och titta ordentligt för att se det.” 

Enligt projektledarna är syftet med genomgången av A3-arket att bidra med en inblick i 

hur det går för projekten. PL3 tillägger att verksamhetsmötet utgör ett bra forum där alla 

projektledare och projektingenjörer är samlade samt att A3-arket på ett bra sätt visar hur 

varje projekt bidrar till helheten. PL1 tycker dock att genomgången är lite väl översiktlig 

och beskriver första tanken när denne såg A3-arket som: 

”Oj, vad är det här för någonting, det var så mycket, det var så grötigt” 

PL1 uppmärksammade således ingenting speciellt under genomgången av A3-arket, mer 

än att ”det var grått där nere, färg där uppe”. PL3 lade märke till avvikelsedelen, 

specifikt tidsförskjutningen av pengar. PL3 beskriver att de hade 50 miljoner i 

senareläggningar i år jämfört med 150 miljoner föregående år och betonar vikten av att 

analysera informationen, exempelvis ”vad är det som gör att vi har minskat i år?”. PL2 

uppmärksammade likt PL1 ingenting specifikt under genomgången av A3-arket och 

tillägger:  

”Jag har sett den förut, så jag vet ungefär vad den handlar om. Det är inte 

första gången de visar den” 

PL2 önskar vidare att A3-arket skulle skickas ut till projekten innan mötet för ”då har 

man, om intresse finns, möjlighet att kanske titta på det”. PL1 beskriver nyttan med A3-

arket som ”att få någon typ av sammanställning över saker och ting, hur det går med de 
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här målen eller vad det nu var vi tittade på”. PL3 anser att A3-arket är betydelsefullt, då 

ekonomin är en av de viktigaste bitarna i arbete med projekten och projektledningen. PL2 

anser däremot inte att A3-arket tillför någon nytta i driften av projekten. Eller som PL2 

mer noggrant uttrycker sig: 

”Det kan ju finnas orsaker som inte riktigt kommer fram, det ser man ju inte 

på en sån här” 

PL3 ser helst att information kopplad till problem med framdriften sammanställs i A3-

arket då det är ett problem att projekten i distrikt Nord senarelägger mycket pengar. 

Styrkortsmålen bör inte tas med om de inte genererar mervärden, eller som PL3 uttrycker 

sig: 

”Ska vi verkligen ha kvar dem om de bara är information?” 

Controllern och projektledarna visar på detta sätt skillnader i tolkning och uppfattning av 

ekonomisk uppföljningsinformation, där projektledarna enligt ovan åskådliggör en mer 

kortfattad tolkning och uppfattning, förenad med osäkerhet och stundtals negativitet. 

Vidare riktas fokus mot de enskilda professionerna och dess påverkan på tolkning och 

uppfattning. 

4.6 Profession: Controller 

Nedan sammanfattas det empiriska materialet relaterat till controllers profession. 

Controllerprofessionen beskrivs utifrån controllers samt projektledares synvinkel, där 

upplevd professionsmässig påverkan på tolkning och uppfattning framgår. 

4.6.1 Professionell identitet 

CR beskriver innebörden av controllerrollen som ”att hålla koll på enhetens, portföljens 

och projektens ekonomi i det stora hela. Att utifrån styrkort försöka hitta det som går att 

följa upp respektive det som ger något”. Projektledarna relaterar till controllers yrkesroll 

på olika sätt. PL1 beskriver controllers yrkesroll som otacksam, men ändå jätteviktig. 

Utan controllers skulle inte fokus ligga på ekonomi i samma utsträckning, menar PL1 och 

tillägger: 

”Det är en jätteviktig roll men jag tror också att det är en väldigt otacksam 

roll, jag tror att de får kämpa i motvind, att påminna och gnälla och stöta 

på om saker och ting” 

PL2 har inte funderat så mycket på controllers yrkesroll, men förklarar:  

”De ska väl i princip fungera som den ansvarige chefens förlängda arm och 

hjälpa ledningen att förstå vad som händer och sker samt hjälpa dem så att 

de har kontroll, så dem känner till läget” 

PL3 beskriver skämtsamt controllers yrkesroll som ”en vagel i ögat”, men tillägger att 

controllers är ”en jäkligt bra stödperson”. Att hålla de ekonomiska målen samt kvalitén 

i projekten hade varit problematiskt utan controllers, menar PL3.  

CR uppger att en plan för någon sorts karriär som controller aldrig funnits. CR har haft 

förmånen att för det mesta arbeta med intressanta arbetsuppgifter och trivs med 

utvecklandet av verksamheten samt uppföljningen. Däremot påverkas CRs trivsel 

negativt när beslut på arbetssätt kommer uppifrån som ska genomföras till varje pris, 

varvid CR tillägger: 
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”När man påverkas av andras inkompetens, då trivs jag inte med att vara 

controller på Trafikverket” 

För CR utgjorde arbetsinnehåll en viktig grundsten vid yrkesval. Status, frihet och 

personalansvar är ingenting som prioriteras, däremot kan en ökad lön vara av intresse. 

CR tillägger dock att arbetsinnehåll i slutändan är det viktigaste vid ett potentiellt 

yrkesskifte. 

Enligt CR påverkar yrkesrollen som controller tolkning och uppfattning av ekonomisk 

uppföljningsinformation. ”Vi ska ju stötta dem”, menar CR. Samtidigt tillägger denne: 

”Att vara controller på enheten handlar ju inte om att bli bästa kompis med 

dem, det är ju ingen popularitetstävling, utan det handlar ju om att lyfta 

fram den information som vi tror speglar vad som är viktigt när det gäller 

ekonomin” 

Enligt projektledarna påverkar controllers yrkesroll tolkning och uppfattning av 

ekonomisk uppföljningsinformation. PL2 upplever att controllers yrkesroll bidrar till att 

siffrorna hamnar i fokus som en följd av controllers brist på förståelse av bakomliggande 

orsaker. Eller som PL2 uttrycker sig: 

”Ibland förstår man inte riktigt varför de ska ha dessa uppgifter, så är det 

ju. Sen har man ju lärt sig att ibland är det väl enklast att ge dem det så blir 

det väl lugn och ro” 

Däremot uppger PL2 att en förståelse finns för att controllers får krav från andra håll att 

plocka fram statistik och uppgifter med kort varsel, som sedan hamnar hos projektledare 

med kort varsel. PL3 hänvisar till controllers förmåga att förbise helheten i ett projekt, 

eller som denne uttrycker sig: 

”Controllers är ju ändå specialister på ekonomin och det är ju svårt för 

dem att veta helheten i ett projekt om man bara ser den ekonomiska biten”  

CR beskriver vidare att controllers talar sitt egna språk och exemplifierar: 

”För mig är det ju självklart att en faktura bokförs efter att beslutsattesten 

är gjord, medan jag upplever att många projektledare tror att fakturan 

bokförs och kostnadsförs när utbetalningen sker och så är det ju inte 

riktigt” 

På detta sätt menar CR att språkskillnader mellan controller och projektledare utgör en 

källa för missförstånd. PL1 förklarar att det inom controllerrollen förekommer en 

terminologi med förkortningar som inte alla förstår, varvid PL3 beskriver att varje 

kompetensområde tenderar att utveckla specifika termer. Däremot upplever både PL2 och 

PL3 att inget specifikt språk förekommer hos controllers, men tillägger att uppfattningen 

gällande controllers språk kan vara ett resultat av deras egen erfarenhet, eller som PL3 

uttrycker sig: 

”Med tiden har man lärt sig att googla vad saker och ting betyder” 

4.6.2 Kunskapsbas 

CR har genomgått en fyraårig magisterutbildning inom företagsekonomi med en del 

fortbildningar i bagaget. En kurs CR anser värd att nämna är KLOK5, en 

femdagarsutbildning med fokus på förmedling av feedback och arbete i grupp.  

                                                 
5 Kurs i ledarskap och kommunikation 
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CR upplever att utbildningen ibland låser in denne i ett försnävt spann i hur saker och ting 

ska tolkas. CR hänvisar till mötesobservation 2, där oklarheter kring tolkning av positiva 

och negativa tecken uppstod. ”Om det är utbildningen eller just det man jobbar med som 

gör att man tolkar det på olika sätt låter jag vara osagt”, tillägger CR. Enligt PL1 tolkas 

och uppfattas ekonomisk uppföljningsinformation olika beroende på om utbildning är av 

teknisk eller ekonomisk karaktär. PL2 instämmer och menar att controllers ekonomiska 

utbildning kan påverka tolkning och uppfattning då det” i vissa lägen kan bli väldigt 

teoretisk utefter det ekonomiska”.  

CR började arbeta som projektcontroller 2009 på dåvarande Vägverket, för att senare 

övergå till en tjänst som enhetscontroller på Trafikverket. Innan Vägverket och 

Trafikverket arbetade CR som redovisningsansvarig. ”Men inom redovisning, bokföring 

och uppföljning har jag arbetat sedan 2004”, tillägger denne. 

CR anser inte att erfarenheten ska underskattas när det kommer till tolkning och 

uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation. CR menar att erfarenheten bidrar till 

att kunna se: 

”Vad som är viktigt och vad som vi faktiskt kan strunta i” 

CR kommenterar avslutningsvis sin egen erfarenhet: 

”Jag vill ju tro att jag har så pass mycket erfarenhet så att när jag väl säger 

något, att det tas på allvar, förutsatt att jag kan presentera ett syfte och en 

metod för att lösa uppgiften” 

Enligt CR är det lätt hänt att man tar fram ett diagram, presenterar det och påstår att det 

är sanningen. Däremot påpekar CR att detta endast är en del av helheten. PL2 förklarar 

att controllers erfarenhet påverkar dennes tolkning och uppfattning av ekonomisk 

uppföljningsinformation. Controllers som har erfarenhet av projekten i praktisk 

bemärkelse anser PL2 påverkar positivt. PL2 förklarar: 

”Ibland känner man att precis som vi inte alltid förstår behoven från 

controllers, förstår inte dem heller att de måste förklara. De kan ha en 

större förståelse för även vår situation” 

4.6.3 Status 

När CR ombeds svara på hur denne upplever controllers status, skrattar CR och utbrister: 

”Den är ju sanslöst hög” 

CR förklarar att controller har blivit lite av ett modeord, att om man bara har en controller 

så löser sig resten och så är det inte, menar CR. CR tror att cheferna har en stor tilltro till 

controllers förmåga att ta fram kärnfull information i allmänhet. Däremot är 

projektledares syn på controllers lite annorlunda, eller som CR uttrycker sig: 

”Projektledarna tycker nog att controllern kan vara lite grus i maskineriet, 

för det är lite jobbigt, men i slutändan vill jag tro att de värdesätter 

controllern” 

Vad gäller controllers status, förklarar CR att: 

”Har du som controller förtjänat din plats i laget, i startuppställningen, så 

är du en som man lyssnar på och då påverkar det hur projektledare 

uppfattar den ekonomiska informationen” 
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CR betonar: ”Vi är ju till för projektledarna, dem är ju inte till för oss”. Vidare berättar 

CR att det inte finns några specifika licensierings- eller certifieringskrav som controller. 

När CR fick anställning som controller var kravet en magisterexamen alternativt 

erfarenhet som kunde bedömas likvärdig. CR tillägger att controllers träffas enskilt under 

arbetstid under veckoplaneringsmöten och dagliga morgonträffar. Vartannat år har även 

nationella controllerträffar skett med controllers från verksamhetsområde investering på 

Trafikverket, kombinerat med regionträffar, i syfte att utbyta erfarenheter mellan 

varandra.  

Projektledarna har olika uppfattning gällande controllers status. PL1 förklarar att 

”controllers som sådana kanske anses som lite jobbiga men också viktiga” samt att det i 

allmänhet förekommer lite suckar kring det ekonomiska. PL2 betonar vikten av att 

controllers inte ses som poliser, ”att nu har du inte gjort det och det”, eller som denne 

mer noggrant utrycker sig: 

”De har väl varken låg eller hög status, de har väl normal status” 

PL2 tillägger: 

”De ska ju givetvis ta hjälp av oss utifrån verksamheten, se till att kanske 

sammanställa uppgifter från oss på ett begripligt sätt för ledare” 

PL3 upplever svårigheter med att formulera controllers status, att status är beroende av 

vilken position en controller får. På detta sätt menar PL3 att CR har en hög status, då 

enhetschefen insett betydelsen av att ha en controller. PL3 berättar att projektledare ser 

controllers som en stödperson, men att risken finns att controllers inte ser det så och 

tillägger: 

”Att man tycker sitt gebit är kärnverksamheten, det viktigaste och att man 

då börjar styra verksamheten istället för att det är projekten som ska styra, 

för vi är ju en projektorganisation i mångt och mycket” 

4.6.4 Autonomi 

CR beskriver att denne upplever frihet i utformandet av arbetsuppgifter, till en viss del. 

CR berättar att beroende på arbetsuppgift, förekommer mer eller mindre frihet. Eller som 

denne uttrycker sig: 

”När det gäller distriktets uppföljning är det mer strikt givetvis och så finns 

det lite mer utrymme för improvisation när man ska lösa vissa uppgifter, 

ibland kan det vara väldigt konkret med datainsamling men även där har 

du möjlighet att göra vad du vill, styra upp det” 

CR upplever sin frihet som bra och tillägger att det är lättare att ha en positiv uppfattning 

om något man själv varit med och tagit fram, än om man blivit styrd från början. CR 

tillägger: 

”Tar du bort kreativiteten i arbetet, tar du bort arbetsglädjen och således 

hur man uppfattar saker och ting såsom ekonomisk 

uppföljningsinformation” 

CR tillägger att denne i vissa fall har möjlighet att fatta beslut utan överordnads 

godkännande. Eller som denne uttrycker sig: 

”Jag har ju inga formella befogenheter, men jag har ju rådgivande 

befogenheter” 
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CR berättar att denne försöker hålla reda på de viktigare råden CR ger men att det många 

gånger gäller att läsa av situationen. Däremot medger CR att en större frihet i 

beslutsfattande ibland skulle vara önskvärd. Eller som CR uttrycker sig: 

”För att helt enkelt inte bara tycka utan även bestämma vad vi ska göra” 

4.7 Profession: Projektledare 

Nedan sammanfattas det empiriska materialet relaterat till projektledares profession. 

Projektledarprofessionen beskrivs utifrån controllers samt projektledares synvinkel, där 

upplevd professionsmässig påverkan på tolkning och uppfattning framgår.   

 4.7.1 Professionell identitet 

PL1 beskriver projektledarrollen som ”att leda projekt framåt samt ha koll på tider och 

kostnader”. På liknande sätt beskriver PL2 att projektledarrollen innefattar drift av olika 

projekt, från projektering till färdiga projekt, med ett ansvar för kvalité, budget och tid. 

Även PL3 hänvisar till tid och kostnader, där ett ansvar för drift av tidsbegränsade projekt 

framåt föreligger. Enligt CR är projektledares yrkesroll komplex, där kontakt med både 

konsulter och entreprenörer ska skötas på ett bra sätt, så att Trafikverket betalar rätt 

pengar. Att vara projektledare innebär således allt från att driva projekt, hantera kontrakt, 

leverantörer samt förhålla sig till interna krav, beskriver CR och tillägger: 

”De är fixare och de löser saker och ting” 

Samtliga projektledare berättar att anledningen till yrkesvalet baserades på ett intresse att 

följa projekt, från tidigt i projektprocessen till slutförandet. PL2 och PL3 hänvisar till 

möjligheten att kunna påverka projekten, där PL2 tillägger: 

”Man kände att man hade en viss fallenhet för att jobba i projekt på olika 

nivåer” 

Alla projektledare uttrycker en trivsel med sin yrkesroll. PL1 tycker det är otroligt att 

följa projektprocessen, att vara med och leda samt styra mot framdrift. Enligt PL1 är ett 

yrkesskifte inte aktuellt: ”inte nu alls i någon överblickbar framtid”, då det är inom 

projektledarrollen denne vill utvecklas. Däremot uttrycker PL1 en tveksamhet till alla 

system projektledare behöver lära sig, eller som denne uttrycker sig: 

”Baksidan är väl alla de här systemen och sedan de här uppföljningarna 

och ekonomin hit och dit” 

PL2 beskriver att projektledarrollen bidrar med en viss tillfredsställelse genom att ”man 

får vara med och bygga något som de allra flesta tycker är bra, att vi får bättre vägar 

och broar” och tillägger: 

”Jag tycker det är det bästa jobbet inne på beställarsidan som man kan ha” 

PL3 kopplar trivsel till projektledarrollens variationsrikedom och beskriver att man aldrig 

blir fullärd. Däremot uttrycker både PL2 och PL3 en vilja att någon gång i framtiden byta 

yrke, mot ökad lön och ökade förmåner. PL2 berättar dock att arbetsinnehållet är viktigt: 

”Jag skulle inte välja att byta till ett yrke med en högre lön, om jag inte 

visste att det var någonting jag ville göra” 

På liknande sätt beskriver PL3 vidare att ett eventuellt yrkesskifte skulle innebära en 

balansvåg beroende på arbetsuppgifter. 
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Samtliga projektledare upplever att deras yrkesroll påverkar tolkning och uppfattning av 

ekonomisk uppföljningsinformation. PL2 och PL3 hänvisar till ekonomins betydelse i 

arbetet med projekten där PL2 tillägger: 

”Jag har alltid tyckt att det här med att kunna ge bra 

kostnadsuppskattningar och prognoser är viktigt för oss som projektledare” 

Yrkesrollen som projektledare bidrar till att fokus riktas mot de egna projekten, vilket 

samtliga projektledare berör i sina utsagor. PL1 beskriver att:  

”De här sakerna som ska redovisas ökar bördan på det administrativa mot 

framdriften. Mot att kunna sitta, leda projekten och få dem framåt. Mitt 

intresse är ju att få fram projekten”  

På liknande sätt förklarar PL3: 

”Vi tar till oss det vi tycker är viktigt själva, det som driver projekten 

framåt, ekonomisk information som inte gör det. Kan man så selekterar man 

bort den” 

Även CR upplever att projektledares yrkesroll påverkar deras tolkning och uppfattning 

av ekonomisk uppföljningsinformation. CR beskriver att ekonomin endast utgör en liten 

del i helheten ur projektledares synvinkel. Eller som CR uttrycker sig: 

”Projekten är inte till för att projektledarna ska kunna jobba med ekonomin 

i projekten, utan projektledarna är där för att driva projekten som helhet 

från A till B” 

CR beskriver att om det i controllers ögon förekommer ekonomiska brister, har 

projektledare lätt att förhålla sig till dessa så länge de upplever att projekten blev en bra 

produkt i slutändan. Eller som CR uttrycker sig: 

”Ekonomin är absolut inte det viktigaste i deras vardag” 

PL1 och PL2 upplever att projektledare talar sitt egna språk, varvid projektledare tenderar 

att utveckla förkortningar som används i det dagliga arbetet. PL2 betonar att 

projektledares språk kan vara svårt att förstå för individer utanför projektledarrollen. PL3 

upplever inte att projektledare talar sitt egna språk, ”vi svär ju mycket” säger PL3 med 

glimten i ögat. PL3 berättar att man som projektledare inte har så mycket språkliga termer 

att förhålla sig till. Denne tillägger dock: 

”I projektledarrollen har vi ju en massa framdrift, men vad betyder det för 

oss och vad betyder det för en controller, det är ju två helt olika saker” 

PL1 upplever att språkskillnader mellan projektledare och controllers påverkar tolkning 

och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation, eller som denne uttrycker sig: 

”Vi har olika benämning på saker som vi kan missförstå. Exempelvis vad 

som är plus och minus och vad som är upp och ned. Det kan ju ske att man 

som en följd tolkar det på olika sätt” 

PL2 och PL3 håller inte med PL1 i denna fråga och menar att controllers och projektledare 

förstår varandra. PL3 berättar att CR fått insikt i controllers och projektledares 

språkskillnader, vilket gjort att CR anpassat den ekonomiska uppföljningsinformationen. 

CR beskriver att på samma sätt som controllers använder ekonomiska begrepp, har 

projektledare sina tekniska termer, dokument och riktlinjer som dem pratar om. Detta är 

helt klart en källa till missförstånd av ekonomisk uppföljningsinformation, betonar CR.  
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4.7.2 Kunskapsbas 

Två av projektledarna har en ingenjörsutbildning, med inriktning väg och vatten 

respektive bygg. Den tredje projektledaren har genomfört en kandidatexamen i 

systemvetenskap samt en magisterexamen i psykologi, båda med inriktning mot 

ledarskap. Samtliga projektledare har genomgått någon form av projektledningskurser, 

antingen internt eller externt. 

PL1 hänvisar till distinktioner mellan controllers och projektledares utbildningar och att 

detta skulle kunna påverka tolkning och uppfattning av ekonomisk 

uppföljningsinformation. Samtidigt beskriver PL1 att erfarenheten kan påverka mer. Eller 

som PL1 uttrycker sig: 

”Det är väldigt mycket fokus på ekonomi och man tycker ibland att det är 

fel fokus, för mitt område är ju egentligen teknik och de går ju inte alltid 

hand i hand” 

PL2 upplever likt PL1 att skillnader i utbildning mellan controllers och projektledare 

påverkar tolkning och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation. Eller som PL2 

uttrycker sig: 

”Controllers kanske inte har någon teknisk utbildning eller kanske inte har 

erfarenhet, så det kan ju i vissa lägen bli väldigt teoretiskt utefter det 

ekonomiska. Förståelsen mellan varandra skulle kunna bli bättre om man 

uttrycker det så” 

På liknande sätt redogör PL3 för vikten av utbildning när det gäller att förstå vissa 

grundbegrepp: 

”De flesta högskoleutbildningar när man läser samhällsvetenskapligt och 

ingenjör har väl en viss ekonomisk utbildning i sig så, några generella, vad 

säger man, begrepp som finns får man ju lära sig” 

Även CR uttrycker utbildning som en påverkande faktor för tolkning och uppfattning av 

ekonomisk uppföljningsinformation. CR beskriver att projektledare tenderar att ha en 

teknisk utbildning, där vissa projektledare kompletterat med ekonomiska kurser. CR 

tycker att det märks tydligt vilka projektledare som har läst ekonomi, vid diskussion av 

bokslut, periodiseringar, balans- samt resultatkonton. CR menar att de som läst ekonomi 

tenderar att ha en grundläggande förståelse för redovisning, eller som denne uttrycker sig 

mer noggrant: 

”De projektledare som har en gnutta redovisning har en tendens att vilja 

förstå de ekonomiska göromålen på en högre nivå än de som inte har den 

här ekonomiingrediensen i sin utbildning eller erfarenhet” 

Erfarenhet bland projektledare varierar med ett spann om två månader till 19 år, där två 

av projektledarna tidigare arbetat som uppdragsledare åt konsultfirmor. Projektledarna 

beskriver däremot att rollen som uppdragsledare i mångt och mycket liknar 

projektledarrollen.  

Samtliga projektledare upplever att erfarenhet inom yrket påverkar tolkning och 

uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation. PL1 och PL2 relaterar erfarenhet till 

fokus, där erfarenhet gör att ekonomisk uppföljningsinformation ibland uppfattas som fel 

fokus. PL1 beskriver att ”min erfarenhet säger att jojo, det löser sig” gällande ekonomisk 

uppföljningsinformation. PL1 beskriver vidare att skillnader i erfarenhet mellan 

controllers och projektledare kan påverka tolkning och uppfattning: 
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”Man har olika fokus och ekonomin är ju viktig, men när man jobbar med 

teknik tycker man ju att ekonomin inte riktigt är det viktigaste, men 

samtidigt, har vi inte ekonomin kan vi ju inte bygga någonting” 

PL1 tillägger att controllers respektive projektledares erfarenhet påverkar synen på 

siffror: 

”Jag tror vi ser det från olika håll och då blir det skillnad i hur man tolkar 

siffror. Controllers har ju ett syfte och vi (projektledare) kanske ser det med 

ett annat. Man har olika fokus och ser från olika håll vad olika saker 

betyder, just vad som är positivt och negativt” 

PL2 tillägger: 

”Min erfarenhet gör att jag ibland tycker att man silar mygg och sväljer 

kameler” 

PL2 upplever att ekonomisk uppföljningsinformation många gånger kan vara 

missvisande. Informationen är så pass detaljerad att helheten går förlorad genom att 

orsaker till en viss siffra inte alltid kommer fram och upplevs således ha fel fokus. PL3 

beskriver erfarenheten som viktig när det gäller djupet av tolkning och uppfattning: 

”Ju mer erfarenhet desto bredare spektrum av saker tar man in. Och det 

som var svårt i början har ju blivit mycket automatik nu. Man går in djupare 

i saker och det gäller ju även ekonomiskt, hur man planerar, driver fram 

och följer upp” 

PL3 anser det vara svårt att beskriva hur controllers respektive projektledares olika 

erfarenheter påverkar tolkning och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation, 

men påpekar att det bero på hur många projektledare en controller varit i kontakt med, 

samt hur pass kunniga projektledarna varit. CR beskriver att projektledares erfarenhet i 

allra högsta grad påverkar hur de tolkar och uppfattar ekonomisk 

uppföljningsinformation. CR förklarar att projektledare tidigare nämnt ”att det finns så 

mycket annat jag får mer skit för om jag inte gör, så det här struntar jag i ” och att det 

enligt CR tyder på någon typ av erfarenhet som hjälper till att prioritera vad som är viktigt. 

Samtidigt upplever CR att projektledare med lite längre erfarenhet ”sitter lite mer lugnt i 

båten när det kommer nya ekonomiska direktiv”. Mer oerfarna projektledare upplever CR 

kan drabbas av ”fullkomlighetdjävulen”, som denne uttrycker sig. Med det menar CR att 

oerfarna projektledare ofta eftersträvar perfektion. 

4.7.3 Status 

PL1 och PL2 beskriver projektledares status som relativt hög. PL1 relaterar status till 

projektledares uppgift att styra och leda, vilket gör att projektledare hamnar i fokus och 

som en följd bidrar till en högre status. PL2 kopplar status till lön och menar att man 

genom lönediskussioner försöker höja statusen, i jämförelse med andra grupper. Vidare 

berättar PL2 att positionen som projektledare är utsatt, eller som denne formulerar sig: 

”Ganska ofta, som projektledare är det så att om något går snett eller blir 

av dålig kvalité blir det alltid en fråga om vem som är projektledare” 

Även PL3 relaterar till lön när det kommer till statusfrågan, varvid projektledares status 

beskrivs som låg. PL3 menar likt PL2 att lönebiten inte tenderar att sammanfalla med 

projektledares ansvarsområden. Vidare beskriver PL3 projektledares status som svår att 

förhålla sig till, då den ofta varierar: 
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”Du kan vara projektledare på Trafikverket och hantera miljardprojekt, 

likaväl som du kan vara projektledare på en städfirma och driva ett projekt 

för att försöka hitta en bättre golvmopp” 

Enligt samtliga projektledare krävs inga särskilda certifieringar eller licensieringar för att 

få anställning som projektledare på Trafikverket. Däremot beskriver projektledarna att 

det förekommer certifierings- och licensieringskrav i andra organisationer. Vidare 

berättar projektledarna att inga rena projektledarträffar sker, varken internt eller externt. 

Däremot träffas dem projektvis där även controllers och enhetschef ibland deltar. 

CR upplever att projektledare ibland anser sig ha för hög status. CR beskriver att detta 

leder till att projektledare tittar för snävt på bara sitt projekt och på så sätt inte ser helheten 

i Trafikverket. CR exemplifierar: 

”I implementering av nya arbetssätt som på lång sikt gynnar framtida 

projekt, men inte det aktuella projektet blir det att projektledare tänker: Så 

länge jag sköter det här projektet och levererar så kan jag skita i allt annat” 

Däremot tillägger CR att projektledare allt som oftast har en nykter inställning till sina 

projekt med en bra status. CR beskriver att projektledare har många bollar i luften då de 

ofta driver flertalet projekt samtidigt, där det ständigt händer saker i projekten. I 

kombination med detta har projektledare interna krav på sig, vad innefattar exempelvis 

ekonomisk uppföljning. CR berättar att denne är imponerad av projektledares kunskap, 

vad gäller hantering av komplexa arbetsuppgifter.  

Projektledarna har olika uppfattning gällande statusskillnader mellan controllers och 

projektledare och dess påverkan på tolkning och uppfattning av ekonomisk 

uppföljningsinformation. PL1 beskriver att det blivit mer jämbördigt statusmässigt mellan 

controller och projektledare, eller som PL1 uttrycker sig: 

”Man kan tycka att utförare av arbetsuppgifter, exempelvis projektledare, 

har stått högre i status och man tycker att: vad ska dem komma här och 

säga åt mig hur jag ska sköta mitt arbete?” 

PL1 tillägger: 

”När det gnälls för högt till slut, då tar man tag i ekonomisk uppföljning”. 

PL2 påpekar att statusskillnader inte bör påverka tolkning och uppfattning, varvid PL3 

hänvisar till controllerns stödjande funktion: 

”Det kan nog vara så att projektledarna ser att controllers är en 

stödperson, så man väljer att selektera vad man vill ta in generellt sett på 

Trafikverket” 

Med detta menar PL3 att projektledare kanske ser att controllers har lite lägre status. Det 

är också möjligt att selektera informationen som kommer från controllers, i det fall man 

inte anser att informationen genererar projekten någonting, förtydligar PL3. CR kopplar 

erfarenhet till projektledares status och menar att detta påverkar tolkning och uppfattning 

av ekonomisk uppföljningsinformation. CR tydliggör att projektledare med lång och bred 

erfarenhet sannolikt har en högre status än en projektledare som kommit direkt från 

skolbänken, vilket i sin tur påverkar hur tolkning och uppfattning sker.  

4.7.4 Autonomi 

Projektledarna beskriver att de till en viss del har möjlighet att själva utforma sina 

arbetsuppgifter. PL1 påpekar att det förekommer krav att förhålla sig till, men att frihet 
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finns att utforma rollen som projektledare, exempelvis vart fokus ska ligga i 

upphandlingar. Enligt PL2 rår man över sin egen tid som projektledare, eller som denne 

uttrycker sig: ”På något sätt sätter man ju agendan över när saker och ting ska hända”. 

PL3 beskriver projektledares arbetssätt som styrt, men inom arbetssättet förekommer en 

viss frihet: 

”Vi har ju ett arbetssätt som säger i vilken ordning vi ska göra saker 

egentligen, men i det kan jag välja att planera vad jag ska göra och sen kan 

jag göra dem på lite olika sätt” 

Samtliga projektledare är nöjda med sin frihet i utformandet av arbetsuppgifter, varav 

PL1 och PL3 hänvisar till uttrycket ”frihet under ansvar”. Enligt PL2 är friheten viktig i 

projektledarrollen, varvid denne tillägger: 

”Det viktiga kanske inte är, kan jag tycka, hur man kommer dit utan att man 

kommer dit. Sen finns det ju vissa saker som man måste under resans gång, 

som pekar ut att: det här ska ni göra! Men det är ändå ganska mycket man 

kan styra själv” 

PL2 relaterar vidare autonomi till sin trivsel som projektledare och beskriver att 

projektledarrollen innefattar stora frihetsgrader, vilket är en bidragande faktor till dennes 

trivsel. Enligt PL2 är det svårt att hitta ett arbete med mycket större frihetsgrader.  

Samtliga projektledare beskriver att gränser förekommer vid ekonomiska beslut, varvid 

alla tre hänvisar till samma exempel: ”Projektledare har en beloppsgräns på två miljoner 

gällande beslutsattest till fakturor”. Projektledarna är nöjd med gränserna för 

beslutsfattande, där PL1 och PL3 anser det som viktigt att kunna lyfta de större beloppen 

till en överordnad.  

PL1 beskriver vidare att den ekonomiska uppföljningsinformationen är en del i de 

arbetsuppgifter som inte är fria och därmed styr och begränsar. Däremot tydliggör PL1 

att ekonomisk uppföljning också tydliggör vad man ska fokusera på och således inte 

påverkar dennes tolkning och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation 

negativt. PL1 redogör utförligt: 

”Friheten påverkas av att man får fasta uppgifter att göra, men jag tycker 

inte att det är negativt. Det begränsar ju friheten men inte på ett negativt 

sätt. Jag har ju inte 100 % frihet i det jag gör på mitt arbete, det är ganska 

naturligt” 

PL2 upplever att den ekonomiska uppföljningsinformationen påverkar friheten att 

utforma arbetsuppgifter och fatta beslut. PL2 förklarar: 

”Det har blivit mycket krångligare med de här månadsuppföljningarna och 

annat man ska göra, så är det ju och man ser inte riktigt nyttan i det” 

PL2 berättar att denne alltid försökt göra de förändringar som behövs när saker och ting 

händer i projekten samt att den ekonomiska uppföljningsinformationen bidragit till en hel 

del onödigt arbete som kostar tid och pengar. Således upplever PL2 att den ekonomiska 

uppföljningsinformationen begränsar friheten, främst ur tidsaspekter. Eller som PL2 

uttrycker sig: 

”Man skulle kunna göra dessa prognosjusteringar som behövs när de 

behövs istället för att vänta in en viss tidpunkt. Det här ekonomiska är ett 
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något trögt system, det borde inte vara systemet som styr när vi har 

möjlighet att göra prognosjusteringar i PLS6” 

PL3 upplever att den ekonomiska uppföljningsinformationen påverkar friheten både 

positivt och negativt. Den genererar information till PL3 om dess projekt, samtidigt som 

den skickas uppåt till cheferna. PL3 förtydligar: 

”Så länge jag sköter mitt jobb så är det ju positivt” 

PL3 anser inte att friheten att utforma arbetsuppgifter påverkar tolkning och uppfattning 

av ekonomisk uppföljningsinformation. Detta då jobbet anses som så pass fritt, att denne 

inte ser den ekonomiska uppföljningsinformationen som begränsande.  

  

                                                 
6 Verktyg för projektstyrning. 
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5. ANALYS 

I följande kapitel analyseras det bearbetade empiriska materialet från utförda intervjuer 

och observationer genom att koppla till den teoretiska referensramen. Analysen delas upp 

i de fyra professionella attributen med hänsyn till professionens påverkan på tolkning och 

uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation. 

5.1 Professionell identitet 

Nedan fokuseras analysen mot den professionella identitetens påverkan på tolkning och 

uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation, enligt figur 5.1 nedan.  

 
Figur 5.1 Analys av professionell identitet 

Controller- och projektledarprofessionens professionella identiteter exponerar intressanta 

skiljaktigheter i professionstillhörighet, genom hänvisning till den egna sociala gruppen 

som ”vi” eller ”oss” (Hiller et al, 2014). Projektledarprofessionen ger intryck av en 

relativt stark och distinkt koppling till den egna professionen, medan 

controllerprofessionen uppvisar en öppenhet gentemot andra sociala grupperingar. 

Controllerprofessionen tenderar att identifiera sig med en social grupp bestående av 

enhetschefer och controllers, såväl som med controllerprofessionen. Detta bekräftar 

teorin av Sathe (1983) i Hiller et al (2014), där en öppenhet gentemot andra sociala 

grupperingar beskrivits som representativt för controllerprofessionen. Professionernas 

tillhörighet indikerar en strävan efter självkänsla för den egna sociala gruppen, vilket 

sammanfaller med beskrivningen av Geddes och Konrad (2003). Denna strävan blir 

synlig under mötesobservationerna, där controller- och projektledarprofessionen tenderar 

att rikta sin uppmärksamhet mot den egna sociala gruppen. Professionernas tillhörighet 

verkar på så vis ge upphov till en uppdelning mellan projektledarprofessionen och den 

sociala gruppen bestående av controllerprofessionen och enhetschef. Detta föranleder att 

kommunikationen tenderar att riktas mot den egna sociala gruppen, på bekostnad av 

kommunikationen mellan controller- och projektledarprofessionen. Således utvecklar 

professionerna varsin specifik tolkning och uppfattning av den ekonomiska 

uppföljningsinformationen, isolerad från varandras influenser. Strävan efter självkänsla 

kan på detta sätt kopplas till de befintliga asymmetrierna i tolkning och uppfattning av 

ekonomisk uppföljningsinformation professionerna emellan.  

Tecken på en tillgivenhet till den egna professionen identifieras, såväl inom controller- 

som projektledarprofessionen. Indikationer på en hög värdering av den egna professionen 

åskådliggörs, vilket kan sättas i förbindelse med Lammers och Barbours (2015) teori 

gällande tillgivenhet och professionell identifiering. Gemensamt för controller- och 
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projektledarprofessionen är arbetsinnehållets betydelse vid ett eventuellt yrkesskifte, där 

inga tydliga och definitiva indicier på en vilja att byta yrke förekommer. Däremot 

synliggörs en viss tveksamhet, både inom controller- och projektledarprofessionen 

gällande incitament såsom ökad lön och ökade förmåner. Förevarande signalerar ett 

avsteg från en fullständig känslomässig koppling och ifrågasätter således tillgivenheten 

formulerad av Lammers och Barbour (2015). Vidare synliggör professionerna intressanta 

associationer gällande skäl till trivsel. Inom controllerprofessionen utgör ekonomisk 

uppföljning och utveckling av verksamheten grundstenar för trivsel, där arbetssätt 

uppifrån kommer i konflikt med den upplevda belåtenheten. Motsatsvis synliggör 

projektledarprofessionen en känslomässig koppling relaterad till projektprocesser, 

ledarskap och variationsrikedom, där ekonomi i någon mening tenderar att utgöra 

projektledarprofessionens baksida. Intressant i detta sammanhang är 

projektledarprofessionens förmåga att göra negativa associationer till 

controllerprofessions ”specialitet”, där positiva associationer kopplas till 

projektledarprofessionens eget arbetsinnehåll. Således exponeras en strävan efter 

självkänsla inom projektledarprofessionen, i enlighet med Geddes och Konrad (2003). 

Inom controllerprofessionen ges däremot ett intryck av en strävan efter autonomi, snarare 

än en ökad självkänsla.  

Skilda trosuppfattningar blir vidare påtagliga mellan controller- och 

projektledarprofessionen. Inom controllerprofessionen uppfattas den ekonomiska 

uppföljningsinformationen som viktig, varvid positiva trosuppfattningar om 

informationen uttrycks. Ovanstående resonemang kan kopplas till Lammers och Barbours 

(2015) beskrivning om professioners förmåga att utveckla trosuppfattningar kring vad 

som är bra, legitimt och passande. Särskilt intressant är controllerprofessionens 

medvetenhet om den ekonomiska uppföljningsinformationens misslyckande i 

uppmuntrandet till diskussioner och erfarenhetsutbyten. Trots att önskvärd respons 

tenderar att utebli, verkar den ekonomiska uppföljningsinformationen utgöra en viktig del 

i verksamhetsuppföljningen. Informationen framstår som någonting 

controllerprofessionen verkligen tror på, vilket upplevs så starkt att dess funktion i 

verksamhetsuppföljningen överhuvudtaget inte ifrågasätts. Motsatsvis ger 

projektledarprofessionen intryck av en tveksamhet relaterad till den ekonomiska 

uppföljningsinformationen, där informationen tillika ifrågasätts under 

mötesobservationerna. Inom projektledarprofessionen prioriteras information direkt 

relaterad till projekten, där den ekonomiska uppföljningsinformationen anses som alltför 

generell. På så vis synliggörs skillnader i trosuppfattningar mellan controller- och 

projektledarprofessionen, vilket enligt Geddes och Konrad (2003) utgör en olikhet som 

påverkar tolkning och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation. 

Projektledarprofessionen tenderar att tolka och uppfatta informationen negativt, med 

trosuppfattningen om informationen som otillräcklig för drift av projekten. På samma sätt 

sker tolkning och uppfattning inom controllerprofessionen, där den starka 

trosuppfattningen om informationen verkar föranleda en positiv tolkning och uppfattning.  

I det empiriska materialet identifieras mönster som åskådliggör distinktioner mellan 

controller- och projektledarprofessionen i attityder. Projektledarprofessionen uppvisar en 

lättsinnig och likgiltig inställning gentemot den ekonomiska uppföljningsinformationen. 

Däremot visas en positiv inställning i förhållande till information direkt relaterad till 

projekten. Vad innefattar controllerprofessionen, uppvisas motsatt inställning till den 

ekonomiska uppföljningsinformationen. Controllerprofessionen exponerar ett djupt 

engagemang och en positiv inställning i anslutning till arbetet med den ekonomiska 

uppföljningsinformationen. Controllerprofessionen blir på detta sätt sårbar i 

mötessammanhanget, där önskvärd respons ivrigt eftersträvas utan resultat. På så vis sker 

någon form av attitydmässig sammandrabbning när professionerna konfronteras med 
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varandra. Controllerprofessionens engagemang i kommunikation av ekonomisk 

uppföljningsinformation möts med projektledarprofessionens likgiltiga beteenden. 

Ovanstående resonemang kan vidare kopplas till Geddes och Konrad (2003), där 

projektledarprofessionens likgiltiga inställning till den ekonomiska 

uppföljningsinformationen tenderar att avspeglas i dess tolkning och uppfattning. På 

samma sätt synliggörs controllerprofessionens positiva inställning i det empiriska 

materialet. Professionernas olikhet i attityder tenderar på så sätt att påverka hur den 

ekonomiska uppföljningsinformationen tolkas och uppfattas.  

Olikheter i värderingar synliggörs kontinuerligt mellan controller- och 

projektledarprofessionen i det empiriska materialet. Inom projektledarprofessionen lyfts 

projekten fram som det centrala, där arbetet att driva dem framåt står i centrum. Som en 

följd prioriteras information direkt relaterad till projekten. Motsatsvis synliggörs helt 

andra värderingar inom controllerprofessionen, där den ekonomiska 

uppföljningsinformationen värderas högt, men även ekonomin i sin helhet. 

Professionernas arbetskontext verkar således ligga till grund för vilken information som 

värderas, där projektledarprofessionen förefaller praktiskt lagd. Inom 

projektledarprofessionen sker arbete nära projekten, i driften av dem framåt. Motsatsvis  

uppvisar controllerprofessionen en teoretisk arbetskontext, där arbete sker genom att 

tänka, planera och analysera kring projektens och verksamhetens ekonomi i sin helhet. 

Controllerprofessionen framstår på detta sätt som hjärnan bakom projektens och 

verksamhetens ekonomi, där projektledarprofessionen utgör musklerna som ska föra 

projekten framåt. Den praktiska respektive teoretiska arbetskontexten verkar utgöra en 

drivkraft för respektive professions värderingar och påverkar vidare hur den ekonomiska 

uppföljningsinformationen tolkas och uppfattas, i enlighet med Geddes och Konrad 

(2003).  

Värt att nämna är professionernas skilda syn på ekonomi, där projektledarprofessionens 

ekonomiska intresse förefaller tvetydigt. Controllerprofessionen ser ekonomin som 

viktig, både vad gäller dess helhet men också integreringen i projekten. Inom 

projektledarprofessionen framstår ekonomi vid flertalet tillfällen som viktigt. Däremot 

synliggörs tecken på att ekonomi inte utgör huvudfokus och högsta prioritering inom 

projektledarprofessionen. Någon typ av motsättning i projektledarprofessionens syn på 

ekonomi blir på detta sätt iakttagbar. Projektledarprofessionen betraktar ekonomin som 

viktig ur ett helhetsperspektiv, men inte när den integreras i professionens dagliga arbete. 

I projektledarprofessionen utgör ekonomin enbart en del av helheten, trots att arbetet med 

projekten genomgående relateras till ekonomiska begrepp. Projektledarprofessionen har 

således höga tankar om ekonomi, men när den realiseras på professionens nivå tenderar 

den att inte utgöra högsta prioritet. På så vis exponeras en viss distansering från det 

ekonomiska hos projektledarprofessionen. Controller- och projektledarprofessionen 

skiljer sig på så sätt åt vad gäller synen på ekonomi, vilket avspeglas i det empiriska 

materialet relaterat till professionernas tolkning och uppfattning. Således verkar 

professionernas olikheter gällande syn på ekonomin påverka hur den ekonomiska 

uppföljningsinformationen tolkas och uppfattas, vilket motsvarar teorin av Geddes och 

Konrad (2003).  

Vidare blir gränser mellan controller- och projektledarprofessionen synliga. Controller- 

och projektledarprofessionen åskådliggör skiljelinjer genom hänvisning till den 

utomstående professionen som ”dem”. Förevarande signalerar gränsdragningar mellan 

professionerna, vilket Geddes och Konrad (2003) samt Ashfort och Mael (1989) menar 

uppstår som en följd av individers uppdelning i sociala grupper. Varje profession delas 

undermedvetet in i fack, där individer utanför den egna professionen anses exkluderade 

från professionens medlemmar. Enligt Geddes och Konrad (2003) uppstår dessa 

gränsdragningar som en följd av sociala gruppers strävan efter självkänsla, en strävan 
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som skiljer sig åt mellan controller- och projektledarprofessionen i det empiriska 

materialet. Inom projektledarprofessionen relateras tolkning och uppfattning av 

ekonomisk uppföljningsinformation genomgående till controllerprofessionens brister. 

Controllerprofessionens ”svagheter” verkar användas för att rättfärdiga 

projektledarprofessionens tolkning och uppfattning, snarare än att 

projektledarprofessionen hänvisar till sina egna brister. Controllerprofessionen ger ett 

annat intryck, där både positiva och negativa associationer genomförs till 

projektledarprofessionen. På detta sätt framstår projektledarprofessionens strävan efter 

självkänsla som starkare i jämförelse med controllerprofessionen. Detta kan vara en av 

anledningarna till projektledarprofessionens tendens att bortse från 

controllerprofessionens ekonomiska influenser, vilket i sin tur påverkar hur den 

ekonomiska uppföljningsinformationen slutligen tolkas och uppfattas, i enlighet med 

Geddes och Konrad (2003).  

Både inom controller- och projektledarprofessionen antyds en förekomst av ett säreget 

språk, vilket är konsistent med Brante (2014) och Wackerhausen (2009). Inom 

controllerprofessionen används en del redovisningsrelaterade begrepp, såsom utbetalning 

och kostnad som kan vara svåra för projektledarprofessionen att tolka och uppfatta. På 

liknande sätt förekommer ett antal förkortningar och tekniska termer inom 

projektledarprofessionen. Vidare åskådliggörs skillnader i uppfattning gällande 

språkskillnaders påverkan mellan professionerna. Inom controllerprofessionen ses 

språkskillnader som en barriär för tolkning och uppfattning av ekonomisk 

uppföljningsinformation, varvid det inom projektledarprofessionen inte verkar utgöra ett 

större problem. Således har professionerna olika uppfattning om språkskillnaders 

påverkan. Intressant i detta sammanhang är projektledarprofessionens roll som mottagare 

respektive controllerprofessionens roll som sändare av information. Att mottagaren, det 

vill säga projektledarprofessionen, inte uppfattar språkskillnader som en påverkande 

faktor på tolkning och uppfattning tyder på att någon djupare aspekt än just språk ligger 

till grund för dess tolkning och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation. Det 

verkar snarare vara professionernas förmåga att se saker och ting från olika perspektiv 

som påverkar tolkning och uppfattning, än rena språkliga begrepp. Ovanstående 

resonemang kan med vissa avvikelser relateras till Wackerhausen (2009) gällande 

faktumet att professioners språk endast delvis kan förstås av individer utanför 

professionen. Dock verkar språkliga skillnader i detta fall inte utgöra en omfattande 

påverkansfaktor till professioners tolkning och uppfattning av den ekonomiska 

uppföljningsinformationen, varvid grunden till problematiken upplevs som djupare än så.  

Controller- och projektledarprofessionen skiljer sig åt gällande professionell identitet, 

vilket ovanstående material synliggör. Controllerprofessionen uppvisar en öppenhet i sin 

professionella tillhörighet, en stark trosuppfattning, hög värdering och positiv inställning 

till den ekonomiska uppföljningsinformationen och ekonomin i sin helhet. Motsatsvis ger 

projektledarprofessionen intryck av en mer sluten tillhörighet, en svag trosuppfattning, 

låg värdering och negativ inställning gentemot den ekonomiska 

uppföljningsinformationen. Någon form av delade egenskaper har således utvecklats 

inom vardera professionen, i enlighet med Geddes och Konrad (2003). Dessa delade 

egenskaper verkar samspela med varandra och på så vis påverka hur den ekonomiska 

uppföljningsinformationen slutligen tolkas och uppfattas. Tolkning och uppfattning av 

ekonomisk uppföljningsinformation framstår således inte som ett resultat av enbart en 

enskild olikhet. Olikheterna verkar tillsammans bidra till någon form av motsättning när 

professionernas identiteter konfronteras med varandra, vilket enligt Geddes och Konrad 

(2003) kan tyda på någon form av spänning relaterad till professionernas strävan efter 

självkänsla. Att projektledarprofessionens strävan efter självkänsla framstår som starkare 

i jämförelse med controllerprofessionen, kan således föranleda dess mer negativa 
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tolkning och uppfattning av den ekonomiska uppföljningsinformationen. 

Controllerprofessionens höga värdering, starka trosuppfattning och positiva inställning 

relaterad till informationen framstår som ett hinder för projektledarprofessionens arbete 

med projekten. Detta resonemang kan således kopplas till Geddes och Konrads (2003) 

beskrivning gällande professioners olikheter och dess förmåga att utgöra ett hot för 

professioners självkänsla. 

5.2 Kunskapsbas 

Nedan fokuseras analysen mot kunskapsbasens påverkan på tolkning och uppfattning av 

ekonomisk uppföljningsinformation, enligt figur 5.2 nedan.  

 
Figur 5.2 Analys av kunskapsbas 

Controller- och projektledarprofessionens tolkning och uppfattning av den ekonomiska 

uppföljningsinformationen exponerar en kunskapsasymmetri mellan professionerna. 

Controllerprofessionen avspeglar en ekonomisk kunskap, varvid 

projektledarprofessionens kunskap är av teknisk karaktär. Dessa kunskaper kan relateras 

till professionernas ekonomiska respektive tekniska utbildning, i enlighet med Bromme 

och Tillema (1995). Vidare framstår projektledarprofessionen som mer praktiskt lagd än 

controllerprofessionen. Projektledarprofessionen verkar på så sätt förvalta ett praktiskt 

kunskapsmonopol direkt relaterad till driften av projekten, medan controllerprofessionen 

kännetecknas av ett mer teoretiskt kunskapsmonopol. Controllerprofessionens teoretiskt 

ekonomiska kunskaper avspeglas i den ekonomiska uppföljningsinformationen, varvid 

informationen inom projektledarprofessionen anses sakna teknisk och praktisk 

anknytning. Således bygger projektledarprofessionens tolkning och uppfattning på dess 

praktiska och tekniska kunskapsbas, där den ekonomiska uppföljningsinformationen 

tolkas och uppfattas kort och koncist. På liknande sätt bygger controllerprofessionens 

tolkning och uppfattning på dess ekonomiska och mer teoretiska kunskap, där den 

ekonomiska uppföljningsinformationen uppfattas som en konkret bild av verksamheten. 

Controllerprofessionens tolkning och uppfattning är utförlig samt indikerar en bred 

ekonomisk kunskap och förståelse. På så vis synliggörs kunskapsbasens påverkan på 

professionernas tolkning och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation, vilket 

bekräftar teorin formulerad av Frank (1961).  

Utbildning framstår fortsättningsvis som en viktig del för professioners tolkning och 

uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation. Inom projektledarprofessionen 

relateras både erfarenhet och utbildning som en bidragande faktor i förståelsen av 

controllerprofessionens ekonomiska språk, vilket kan kopplas till Blückerts (2010) studie. 

Inom controllerprofessionen framkommer dock en mer intressant koppling mellan 
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utbildning och ekonomi. Det verkar som att ekonomiska inslag i 

projektledarprofessionens utbildning leder till en förbättrad vilja att ta sig an de 

ekonomiska göromålen. När en grundförståelse kring ekonomi existerar bland 

medlemmar i projektledarprofessionen, verkar intresset för att förstå och genomföra 

controllerprofessionens ekonomiska göromål öka. Således leder en grundförståelse och 

insikt i varandras kunskapsbas till mindre skarpa gränser mellan professionerna, vilket 

som en följd tenderar att ha en positiv inverkan på professionernas tolkning och 

uppfattning.  

Enligt Bechky (2003) tenderar professioner att tolka och uppfatta saker ur olika 

perspektiv som en följd av dess erfarenheter, vilket delvis synliggörs mellan controller- 

och projektledarprofessionen. Projektledarprofessionen framstår som specialiserad på 

sina tekniska arbetsuppgifter (Paton et al, 2010), varvid controllerprofessionen är 

specialiserad på det ekonomiska  (Lindvall, 2009). Projektledarprofessionens tekniskt 

fokuserade arbete innefattar drift av projekt, där hänsyn tas till projekten i sin helhet. 

Controllerprofessionen är däremot hänvisad till enbart den ekonomiska delen i projekten, 

som en följd av dess ekonomiska specialisering. Professionernas specialiseringar tenderar 

vidare att förorsaka en tolkning och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation, 

som ter sig ur olika perspektiv beroende på professionstillhörighet. 

Projektledarprofessionens tolkning och uppfattning baseras således på ett 

projektperspektiv, varvid controllerprofessionens tolkning och uppfattning grundar sig i 

ett ekonomiskt perspektiv. Någon form av ”lokal förståelse” verkar således påverka hur 

den ekonomiska uppföljningsinformationen tolkas och uppfattas, vilket är konsistent med 

studien av Bechky (2003). Värt att tillägga är professionernas befintlighet i varsin helhet. 

Inom projektledarprofessionen betraktas controllerprofessionens arbete endast utgöra en 

del för projektens helhet. Däremot utgör den ekonomiska delen controllerprofessionens 

helhet. Beroende på profession förekommer således skillnader i uppfattning kring vad 

som utgör centrum för dess verksamhet.  

Intressant att nämna är projektledarprofessionens ekonomiska inslag i dess kunskapsbas. 

Projektledarprofessionen exponerar inte bara en tvetydig syn på ekonomin i sin helhet, 

utan också gällande ekonomins koppling till den egna professionens kunskapsbas. Tid, 

kostnad, budget och prognoser är ekonomiska företeelser som genomgående relateras till 

projektledarprofessionen, vilka överensstämmer med en del av dess standardiserade 

färdigheter i Hwang och Ngs (2013) studie. Projektledarprofessionens kunskapsbas ger 

på detta sätt intrycket av en stark ekonomisk anknytning, där drift av projekt kombineras 

med förmågor relaterade till ekonomiska arbetsuppgifter. Trots att den ekonomiska 

anknytningen förefaller stark, verkar ekonomin inte utgöra högsta prioritet inom 

professionen. Därmed kan formuleringen gällande projektledarprofessionens tvetydiga 

syn på ekonomi vidare utvecklas. Projektledarprofessionens tekniska och projekt-nära 

kunskapsbas, verkar leda till att ekonomi betraktas på ett mer praktiskt plan, där ekonomin 

blir tydligare i sammanhang direkt relaterade till projekten. Detta blir särskilt synligt 

under mötesobservation 2, där osäkerhet uppstår gällande tolkning av tecken. När 

ekonomisk uppföljningsinformation sammanställs och presenteras på ett teoretiskt sätt 

verkar projektledarprofessionen tappa den ekonomiska verklighetsuppfattningen som 

skapats i närhet till projekten. Controllerprofessionens teoretiska respektive 

projektledarprofessionens praktiska kunskapsbas ger upphov till någon form av syn på 

ekonomin i sin helhet, vilket i sin tur tenderar att påverka tolkning och uppfattning av 

ekonomisk uppföljningsinformation. Ovanstående resonemang bekräftar på så vis studien 

genomförd av Bechky (2003). 

Kommunikativa förmågor har av Burns och Baldvinsdottir (2007), Siegel (2000) samt 

Hwang och Ng (2013) relaterats till såväl controller- som projektledarprofessionens 

kunskapsbas. Trots detta framgår kommunikativa egenskaper inte som direkt relaterade 



43 

till professionernas kunskapsbas i det empiriska materialet. Däremot innefattar både 

controller- och projektledarprofessionen arbetsuppgifter som kräver kommunikation 

mellan olika professionella gränser. Det verkar som att gränserna mellan professionernas 

kunskapsbaser är så pass skarpa, att hänvisning endast sker till den egna, definierade 

kunskapsbasen varvid förmågan att kommunicera dem emellan förbises. Kommunikativa 

arbetsuppgifter har på något vis tillkommit professionerna, utan att synen på dem som 

kommunikativa utvecklats. Ovanstående resonemang kan således användas för att 

ifrågasätta Burns och Baldvinsdottir (2007), Siegel (2000) samt Hwang och Ng (2013) 

beskrivning av controller- och projektledarprofessionen.   

Projektledarprofessionens erfarenhet från arbete med projekt tenderar att ge upphov till 

förväntningar om den ekonomiska uppföljningsinformationen. Inom 

projektledarprofessionen förväntas informationen synliggöra bakomliggande orsaker till 

en viss siffra, där information som inte genererar mervärde till projekten tenderar att 

bortprioriteras. Den ekonomiska uppföljningsinformationen förväntas på detta sätt gynna 

projektledarprofessionen direkt i arbetet med projekten. Den ekonomiska 

uppföljningsinformationen utformas baserat på controllerprofessionens ekonomiska 

perspektiv vilket således inte motsvarar projektledarprofessionens förväntningar. När 

projektledarprofessionens förväntningar inte uppfylls, tenderar den ekonomiska 

uppföljningsinformationen att bortprioriteras, vilket bekräftar teorin formulerad av Ilgen 

et al (1979). Således verkar projektledarprofessionens förväntningar baserat på dess 

erfarenhet påverka tolkning och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation.  

Vidare uppvisar controller- och projektledarprofessionen orealistiska förväntningar på 

varandras kunskapsbaser. Inom controllerprofessionen förväntas 

projektledarprofessionen, i egenskap av sin praktiska anknytning, redogöra för 

bakomliggande orsaker till en viss siffra i den ekonomiska uppföljningsinformationen. 

Motsatsvis förväntas controllerprofessionen redogöra för dessa orsaker inom 

projektledarprofessionen. Inom professionerna uttrycks såvida en önskan om att se 

bakomliggande orsaker, där ansvaret för redogörelse av dessa läggs över på varandra. 

Ovanstående resonemang kan kopplas till professionernas skillnader i 

ekonomisk/teoretisk kontra teknisk/praktisk kunskapsbas. Inom controllerprofessionen 

förväntas projektledarprofessionen diskutera och utbyta erfarenheter baserat på siffror i 

den ekonomiska uppföljningsinformationen. På samma sätt förväntas det inom 

projektledarprofessionen att controllerprofessionen ska ha en större förståelse för 

projekten i sin helhet. Professionerna uppvisar således en brist på förståelse gällande 

begränsningar i varandras kunskapsbas, där professionernas kunskapsbas verkar ge 

upphov till dessa förväntningar. Professionerna framstår som förblindade av sin egen 

kunskapsbas, att de har svårt att se vart en professions kunskapsbas slutar och en annan 

börjar. 

Controller- och projektledarprofessionen verkar vidare befinna sig i två olika 

organisationer. Controllerprofessionen anser sig tillhöra en beställarorganisation, medan 

projektledarprofessionen tillhör en projektorganisation. Professionerna ser således på 

organisationen utifrån olika perspektiv, vilket kan relateras till dess olika kunskapsbaser 

och således bekräfta Bechkys (2003) studie. Controllerprofessionen verkar se 

organisationen ur ett ekonomiskt perspektiv, där en beställarorganisation på något sätt 

förstärker nyttan av dess ekonomiska kunskapsbas. På samma sätt ser 

projektledarprofessionen organisationen ur ett projektperspektiv, där en 

projektorganisation verkar förstärka behovet av dess praktiska kunskapsbas. 

Professionerna har således olika syn på organisationen de arbetar inom varvid detta på 

något sätt verkar rättfärdiga dess tolkning och uppfattning av ekonomisk 

uppföljningsinformation. 
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5.3 Status 

Nedan fokuseras analysen mot statusens påverkan på tolkning och uppfattning av 

ekonomisk uppföljningsinformation, enligt figur 5.3 nedan.  

 
Figur 5.3 Analys av status 

Tecken på statusskillnader mellan controller- och projektledarprofession åskådliggörs 

kontinuerligt i det empiriska materialet, där olikheter gällande statusens konstitution 

förekommer. Controllerprofessionen erhåller status genom dess nära kontakt med chefer, 

vilket också Abbott (1981) beskriver tillför status till professioner. Däremot är den 

övergripande uppfattningen om controllerprofessionen inte i förbindelse med en hög 

status. Controllerprofessionen ses delvis som ett störningsobjekt i 

projektledarprofessionens arbete, där den begränsar och sätter ”käppar i hjulen”. Detta 

kan kopplas till Friedman och Lune (2001) i Hiller et al (2014), som menar att 

uppfattningen om controllers status är förenad med konservatism och begränsningar. 

Denna uppfattning ger indikationer om en lägre status, där lite hänsyn tas till 

controllerprofessionens ekonomiska inblandning i projektledarprofessionens arbete. 

Motsatsvis blir en högre status synlig inom projektledarprofessionen. 

Projektledarprofessionen erhåller status genom dess maktpositioner och komplexa 

arbetsuppgifter, där professionen ansvarar för styrning och ledarskap i projekt, vilket är 

förenligt med Abbotts (1981) dimensioner som beskrivits tillföra status. Därmed ser 

professionernas statuskonstitution olika ut, där projektledarprofessionen ger intryck av en 

högre status i jämförelse med controllerprofessionen. Projektledarprofessionen uppfattas 

på detta sätt som en ”starkare” profession, där själva professionen i sig med komplexa 

arbetsuppgifter och maktpositioner bidrar till status. Controllerprofessionen framstår som 

beroende av enhetschefen i konstitutionen av dess status, varvid den egna professionen 

med dess arbetsuppgifter inte verkar tillräcklig i tillförandet av status. Att 

projektledarprofessionen statusmässigt framgår som en starkare profession, indikerar 

någon typ av möjlighet att förbise controllerprofessionens ekonomiska 

uppföljningsinformation, i enlighet med Geddes och Konrad (2003). 

Projektledarprofessionens mer negativa tolkning och uppfattning av ekonomisk 

uppföljningsinformation talar vidare för en statusmässig påverkan, enligt Halperin et al 

(1976). 

Controller- och projektledarprofessionen uppvisar skillnader i dess strävan efter status. 

Inom controllerprofessionen har formella sammanslutningar utvecklas, där medlemmar 

kontinuerligt och frekvent träffas och kommunicerar med varandra. Detta förekommer 
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inte i samma utsträckning inom projektledarprofessionen, där medlemmar relaterade till 

projekten i sin helhet tenderar att träffas. Trots avsaknaden av formella 

sammanslutningar, förefaller projektledarprofessionen besitta en högre status, vilket 

motsäger Friedsons (1986) påstående i Lammers och Garcia (2009). Vidare uppvisar 

projektledarprofessionen en anknytning till certifierings- och licensieringskrav, vilket kan 

bero på dess vikt för beskrivandet av projektledarprofessionens kunskapsbas enligt 

Morris et al (2006). 

Controllerprofessionen framstår genomgående som en stödfunktion, varvid 

projektledarprofessionen relateras till utförare av arbetsuppgifter. Controllerprofessionen 

betraktas i någon mening som endast en del av huvudverksamheten, medan 

projektledarprofessionen med sina projekt utgör huvudfokus. Baserat på det empiriska 

materialet verkar projektledarprofessionen tillhöra kärnan i verksamheten, där andra 

aktiviteter kretsar kring dess projekt. Ovanstående resonemang ger en känsla av skillnader 

i status mellan professionerna, där controllerprofessionen i egenskap av stödperson 

relateras till en lägre status. Controllerprofessionen framstår på detta sätt som en liten del 

i förverkligandet av projektledarprofessionens projekt. Dess lägre status verkar vidare 

bidra till någon form av motsättning mellan professionerna, när controllerprofessionen 

gör ekonomiska inspel i arbetet med projekten. Controllerprofessionen framstår som 

oberättigad att påverka och bedöma projektledarprofessionens arbete, vilket verkar ta sin 

utgångspunkt i controllerprofessionens roll som stödfunktion. Detta synliggörs även 

under mötesobservationerna, där controllerprofessionens frågeställningar relaterade till 

den ekonomiska uppföljningsinformationen gång på gång möts med en likgiltighet av 

projektledarprofessionen. Ovanstående kan relateras till teorin av Moore (1970) i 

Lammers & Garcia (2009), där tecken framkommer på att controllerprofessionens 

inblandning i projekten inte alltid accepteras av projektledarprofessionen. Förevarande 

kan vara en följd av controllerprofessionens ansedda brist på status och utanförskap till 

projektledarprofessionen. Således kan detta leda till att projektledarprofessionens 

tolkning och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation försummas på grund av 

professionernas statusskillnader, i enlighet med Halperin et al (1976) och Geddes och 

Konrad (2003). 

Vidare hanteras den informella statusens vikt för tolkning och uppfattning av ekonomisk 

uppföljningsinformation. Inom såväl controller- som projektledarprofessionen betonas 

vikten av att förtjäna sin plats som controller och att det skulle påverka tolkning och 

uppfattning. Controllerprofessionens prestation i den studerade kontexten verkar på så vis 

bidra till någon form av informell status, som gör att controllerprofessionen uppfattas 

trovärdig av projektledarprofessionen. Att detta skulle påverka tolkning och uppfattning 

av ekonomisk uppföljningsinformation förfaller dock tveksamt med hänsyn till studiens 

genomförda mötesobservationer. Trots att controllerprofessionen förenas med en hög 

informell status, uppvisar projektledarprofessionen en likgiltighet relaterad till den 

ekonomiska uppföljningsinformationen. Således kan teorin formulerad av Raemdonck 

och Strijbos (2013) delvis bekräftas, där projektledarprofessionens beteende under 

mötesobservationen talar emot den informella statusens vikt för tolkning och uppfattning.  

Controller- respektive projektledarprofessionen skiljer sig vidare åt vad gäller 

professionens konkretisering. Projektledarprofessionen signalerar en klarhet, där 

professionen karakteristiskt relateras till sysselsättningar som att leda projekt. Däremot 

förekommer inte samma klarhet i samband med controllerprofessionen. 

Controllerprofessionen förefaller mer abstrakt, där inga tydliga karaktärsdrag kan 

anknytas till professionen. En osäkerhet uppkommer således i samband med 

beskrivningen av controllerprofessionens yrkesroll, vilket kan vara ett resultat av dess 

pågående utveckling mot en specialistroll (Lindvall, 2009). Abstraktionen som 

förekommer i controllerprofessionen kan på vis föranleda en lägre ansedd status, där 
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professionen inte tydligt hunnit göra anspråk på ett specifikt och definierat 

kunskapsmonopol.  

5.4 Autonomi 

Nedan fokuseras analysen mot autonomins påverkan på tolkning och uppfattning av 

ekonomisk uppföljningsinformation, enligt figur 5.4 nedan.  

 
Figur 5.4 Analys av autonomi 

I det empiriska materialet synliggörs autonomi, såväl inom controller- som 

projektledarprofessionen. Däremot verkar autonomi påverka tolkning och uppfattning av 

ekonomisk uppföljningsinformation på olika sätt, beroende på professionernas 

arbetskontext. Inom controllerprofessionen förefaller autonomin som viktig för 

arbetsglädjen, där den bidrar till en positiv tolkning och uppfattning av den ekonomiska 

uppföljningsinformationen. Motsatsvis verkar autonomin inom projektledarprofessionen 

bidra till en tolkning och uppfattning där den ekonomiska uppföljningsinformationen ter 

sig som begränsande. Den ekonomiska uppföljningsinformationen utgör ett relativt 

autonomt inslag i controllerprofessionens arbete, vilket således sammanfaller med dess 

positiva tolkning och uppfattning. Motsatsvis utgör den ekonomiska 

uppföljningsinformation ett icke autonomt inslag i projektledarprofessionens arbete, 

vilket kan kopplas till dess mer negativa tolkning och uppfattning. Förevarande 

resonemang bekräftar således Hodgson och Briand (2013) samt Kuvaas (2006) forskning, 

gällande projektledarprofessionens tolkning och uppfattning av den ekonomiska 

uppföljningsinformationen som begränsande. Controllerprofessionens autonomi 

relaterad till dess positiva tolkning och uppfattning redogör vidare för vikten av autonomi 

inom professioner, vilket sammanfaller med Lengerman (1974) i Madison och Konrad 

(1988).   

Inom projektledarprofessionen framkommer positiva associationer relaterat till den 

ekonomiska uppföljningsinformationen. I huvudsak betraktas informationen som 

begränsande, men anses också tydliggöra fokus och generera information. Denna 

tvetydiga tolkning och uppfattning gällande projektledarprofessionens autonomi kan 

vidare relateras till dess möjlighet att välja vilken ekonomisk uppföljningsinformation 

som ska prioriteras. Projektledarprofessionens frihet att selektera bland informationen 

kan vara en bidragande orsak till dess delvis positiva tolkning och uppfattning av 

ekonomisk uppföljningsinformation. Ovanstående resonemang ger även känslan av en 

koppling mellan status och autonomi. Projektledarprofessionens högre status upplevs 

stundtals kunna sammankopplas med dess autonomi, vilket bekräftar teorin av 



47 

Schutzenhofer (1987). På liknande sätt identifieras en koppling mellan 

controllerprofessionens status och autonomi, där professionen signalerar en lägre status 

samt en lägre autonomi i jämförelse med projektledarprofessionen.  

Controllerprofessionens autonoma förväntningar framstår som större än den autonomi 

som realiseras i dess arbete. Inom controllerprofessionen eftersträvas formella 

befogenheter, trots att controllerprofessionen genomgående relateras till rådgivande 

befogenheter. Således förekommer någon form av missnöje rörande 

controllerprofessionens beslutsfrihet. Vad gäller projektledarprofessionen framkommer 

en belåtenhet relaterad till dess beslutsfrihet, där gränser för ekonomiska beslut 

förekommer. Gränser för ekonomiska beslut benämner Harrell och Alpert (1979) som 

representativt för projektledarprofessionen och tycks således inte ha någon negativ 

inverkan på dess upplevda beslutsfrihet. Projektledarprofessionens autonoma 

förväntningar verkar på så vis motsvaras i en högre utsträckning i jämförelse med 

controllerprofessionen. Detta ger signaler om projektledarprofessionen som en starkare 

profession, vilket i sin tur kan påverka hur den ekonomiska uppföljningsinformationen 

tolkas och uppfattas. Projektledarprofessionens autonomi verkar medföra att den 

ekonomiska uppföljningsinformationen som inte anses generera värde till projekten kan 

selekteras bort, varvid projektledarprofessionen kan förbise controllerprofessionen och 

den ekonomiska uppföljningsinformationen när det anses nödvändigt. Således verkar 

projektledarprofessionens autonomi bidra till att arbetet med projekten inte inskränks av 

controllerprofessionens ekonomiska uppföljningsinformation i någon större omfattning. 

Controller- respektive projektledarprofessionens skillnader i autonomi kan vidare ha sin 

grund i professionernas kunskapsbas. Projektledarprofessionens praktiska kunskapsbas 

ger upphov till autonomi, där arbetet med att driva och leda projekt är förenat med 

variationsrikedom och kunskaper relaterat till flexibilitet. Det viktiga verkar vara att 

projekten genomförs, snarare än hur de genomförs. Controllerprofessionen ger motsatsvis 

inte samma intryck, vilket kan relateras till dess i dagsläget inte fullt utvecklade 

kunskapsbas. Att det är svårt att definiera och tydligt beskriva kunskapsbasen, kan utgöra 

en av orsakerna till att professionens autonoma förväntningar inte alltid motsvaras. 

Ovanstående resonemang kan sättas i förbindelse med Rueschemeyer (1981) som menar 

att professioners kunskapsbas rättfärdigar dess autonomi. Projektledarprofessionens 

”autonoma” kunskapsbas, kan vara en av orsakerna till att den ekonomiska 

uppföljningsinformationen tolkas och uppfattas som begränsande, enligt Kuvaas (2006). 

Tendenser gällande frihetens förmåga att hamna i konflikt med styrning synliggörs inom 

såväl controller- som projektledarprofessionen. Inom controllerprofessionen åskådliggörs 

en motsättning mellan arbetssätt uppifrån och professionens autonomi. Beslut från högre 

instanser verkar således påverka den upplevda autonomin inom controllerprofessionen. 

Inom projektledarprofessionen tenderar den ekonomiska uppföljningsinformationen med 

tillhörande ekonomiska göromål, distribuerade från controllerprofessionen, att begränsa 

autonomin. Däremot är de ekonomiska göromålen oftast ett resultat av beslut högre upp 

i organisationen, där controllerprofessionen fungerar som budbärare mellan ledning och 

operativ personal (Dumitrana et al, 2009). Detta kan leda till att controllerprofessionen 

hamnar i kläm mellan ledningen och den operativa personalen, i detta fall 

projektledarprofessionen. Det vill säga, fokus hamnar på budbäraren i en negativ 

bemärkelse när boven i dramat egentligen utgörs av organisationens styrning i sin helhet. 

Således blir konflikten mellan frihet och styrning som Brante (2014) påtalar märkbar.  
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6. SLUTSATS 

I det avslutande kapitlet presenteras svaret på studiens övergripande frågeställning. 

Därefter sker en avslutande diskussion följt av förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Svar på övergripande frågeställning 

I kapitel 1 formulerades studiens övergripande frågeställning: 

Hur påverkar professionen tolkning och uppfattning av ekonomisk 

uppföljningsinformation? 

Att besvara ovanstående frågeställning har visat sig vara mer komplext än förväntat, då 

professioner utgör ett mångfacetterat fenomen med diffusa gränser. Det empiriska 

materialet indikerar en professionsmässig påverkan, men är svårt att relatera till specifika, 

professionella attribut. Däremot har det visat sig möjligt att resonera kring de enskilda 

attributen. Att göra skarpa gränsdragningar är vidare svårt, då flertalet attribut överlappar 

och harmoniserar med varandra. Professioner utgör således ett abstrakt fenomen som 

genomsyrar individer på olika sätt, där professionen som helhet visat sig påverka tolkning 

och uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation.  

Det mesta talar för att controller- och projektledarprofessionen befinner sig i två olika 

föreställda, konceptuella verkligheter. Controllerprofessionen befinner sig i en 

ekonomisk verklighet, där siffror, ekonomiska begrepp och system utgör det centrala. På 

samma sätt utgörs projektledarprofessionens verklighet av projekten, där arbetet att driva 

dem framåt står i centrum. Professionernas konceptuella verkligheter framstår på detta 

sätt som en lins för tolkning och uppfattning, där information som inte förstärker 

professionens egna konceptuella verklighet tenderar att filtreras bort. De professionella 

attributen: professionell identitet, kunskapsbas, status och autonomi, ger upphov till dessa 

konceptuella verkligheter, vilket följaktligen påverkar hur den ekonomiska 

uppföljningsinformationen tolkas och uppfattas.  

Projektledare tolkar och uppfattar controllers kommunikation av ekonomisk 

uppföljningsinformation ur ett projektperspektiv, som en följd av 

projektledarprofessionens konceptuella verklighet. Ekonomisk uppföljningsinformation 

som inte gynnar projektledarprofessionen i driften av projekten tenderar således att 

förbises. Det mesta talar för att detta grundar sig i controllerprofessionens teoretiska, 

respektive projektledarprofessionens praktiska anknytning. Controllerprofessionen 

framstår som teoretiker, där fokus i stor utsträckning ligger på att tänka kring projektens 

ekonomi, men också ekonomin i det stora hela. Motsatsvis tycks projektledarprofessionen 

utgöra praktiker, där störst vikt centreras mot att driva projekten framåt.  

Professionerna exponerar inte enbart skillnader i teoretisk respektive praktisk anknytning, 

utan också gällande de övergripande professionella attributen. Det mesta talar för att dessa 

skillnader påverkar professionernas tolkning och uppfattning av ekonomisk 

uppföljningsinformation, där skillnaderna synliggör ett styrkeförhållande mellan 

professionerna. Projektledarprofessionen framstår genomgående som en starkare 

profession, med en distinkt identitet, en definierad kunskapsbas, samt en högre status och 

autonomi. Controllerprofessionens identitet exponerar en öppenhet mot andra sociala 

grupperingar, en mer svårdefinierad kunskapsbas, samt en lägre status och autonomi. 

Ekonomisk uppföljningsinformation tenderar således att tolkas och uppfattas baserat på 

detta styrkeförhållande, som en följd av professionernas olikheter relaterat till de 

professionella attributen.   
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6.2 Avslutande diskussion  

En professionsmässig påverkan på kommunikation av ekonomisk 

uppföljningsinformation synliggörs i studien. Därmed inte sagt att professioner ensam 

utgör kärnproblemet. Kommunikation av ekonomisk uppföljningsinformation äger rum i 

en social kontext, där flertalet individer är inblandade. Dessa individer tillhör inte bara 

specifika professioner, utan också andra sociala grupper såsom familjer, 

bekantskapskretsar bland flera. Samtidigt sker kommunikation av ekonomisk 

uppföljningsinformation enligt en viss ordning, i särskilda mötessammanhang och vid 

olika tidpunkter. Att möten sker tidigt under måndag morgon kan påverka åhörares 

beteenden. Kommunikation av ekonomisk uppföljningsinformation äger på så vis rum i 

komplexa sammanhang, där fler fenomen kan ligga till grund för professioners tolkning 

och uppfattning. 

Professioner utbildas och specialiseras i utförandet av sina arbetsuppgifter, där lite 

uppmärksamhet ägnas åt professioners förmåga att kommunicera med individer utanför 

den egna professionen. Ekonomer utbildas i bland annat i redovisning, styrning, 

marknadsföring och utvecklar vissa teoretiska kunskaper förberedande för yrkeslivet. 

Däremot tenderar kommunikativa förmågor att förbises. Konsulter, revisorer, 

banktjänstemän och controllers är bara ett axplock professioner som dagligen behöver 

kunna kommunicera och interagera med individer utanför professionen. Trots detta ägnar 

utbildningar lite fokus åt förmedling av ekonomisk information till individer utan 

likvärdig ekonomisk kunskap.  

Intressant att nämna är forskningens betoning på kommunikativa förmågor hos både 

controller- och projektledarprofessionen. Kommunikativa förmågor anses idag utgöra en 

grundegenskap hos både controllers och projektledare. Jobbannonser relaterade till 

controller- och projektledarprofessionen söker individer med kommunikativa förmågor. 

I vissa jobbannonser framgår även egenskaper gällande förmågor att kommunicera över 

gränser. Trots dessa tydliga egenskapskrav förekommer således kommunikativa 

svårigheter inom organisationer.  

Studien har vidare bidragit med en insikt i den komplexitet som kommunikation av 

ekonomisk uppföljningsinformation medför. Inledningsvis betraktades kommunikation 

som sändandet av ett meddelande till en mottagare, en väldigt förenklad syn på begreppet. 

Under studiens gång har innebörden och synen på kommunikation av ekonomisk 

uppföljningsinformation fördjupats och förändrats till att inkludera betydligt fler 

dimensioner. Det är lätt hänt att orsaker till kommunikativa svårigheter centreras till 

meddelandet, sändaren och mottagaren. Att man tror den ekonomiska 

uppföljningsinformationen samt controllers och projektledares prestation utgör det 

huvudsakliga problemet utan tankar på överliggande sociala strukturer, där sociala 

strukturer inte heller kan beskrivas sätta punkt för kommunikation av ekonomisk 

uppföljningsinformation. Studien belyser om vikten av en öppenhet gentemot ett fenomen 

och bidrar med en större förståelse för hur saker bortom det som är synligt kan inneha en 

påverkan.  

6.3 Studiens implikationer 

Studien är tillämpbar på organisationer där kommunikation sker mellan professionella 

gränser. Organisationer inkluderar ofta flera professioner, som dagligen behöver kunna 

interagera och kommunicera med varandra. Att ha en förståelse för professioners 

påverkan på organisationers aktiviteter kan främja kommunikationen i det stora hela. En 

förståelse för professionens påverkan på kommunikation av ekonomisk 
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uppföljningsinformation bidrar till att informationen lättare kan anpassas med mottagares 

profession i åtanke. På detta sätt skapas förutsättningar för att sändaren får den respons 

som eftersträvas, till förmån för organisationers ekonomistyrning.  

Studien har vidare bidragit till implikationer gällande forskningsfältet professioner samt 

kommunikation av ekonomisk uppföljningsinformation. Professionsforskningen 

omfattade till en stor del professioner inom vård och omsorg, där mindre hänsyn tagits 

till professioner i andra typer av organisatoriska sammanhang. Forskning kring 

kommunikation av ekonomisk uppföljningsinformation var i huvudsak individfokuserad, 

där professioner i många fall utelämnats. Denna studie bidrar till att sammanföra och 

länka samman forskningsfältet professioner med kommunikation av ekonomisk 

uppföljningsinformation. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Studien kan vidare utvecklas genom att studera andra typer av organisationer och 

professioner i andra kommunikativa sammanhang. Studier kan förslagsvis ske på 

liknande sätt i privata och offentliga organisationer, där jämförelser kan ske mellan de 

olika organisationerna. Controllers dagliga kommunikation med projektledare utanför 

mötessammanhang kan vidare studeras, då controllers kontinuerligt stöttar och ger råd till 

projektledare. Controllers har inte endast en rådgivande roll gentemot projektledare, utan 

också mot den närmaste ledningsgruppen. Ledningen får likt projektledare ta del av ett 

A3-ark, där möjlighet studera hur sociala strukturer påverkar ledningens tolkning och 

uppfattning av ekonomisk uppföljningsinformation finns. Ledningens, projektledares och 

controllers tolkning och uppfattning kan vidare jämföras för att på vis synliggöra mönster 

och skillnader som en följd av olika sociala tillhörigheter.
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BILAGA 1: Del av observationsmall 
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BILAGA 2: A3-arket under mötet 22 februari 

  



 

 

BILAGA 3: A3-arket under mötet 21 mars 

  



 

 

BILAGA 4: Möteslokalen 22 februari 

 
PL: Projektledare i studien 

Pi/PL: Övriga åhörare 

CR: Controller i studien 

STF: Ställföreträdande chef  



 

 

BILAGA 5: Möteslokalen 21 mars 

 
PL: Projektledare i studien 

Pi/PL: Övriga åhörare 

CR: Controller i studien 

STF: Ställföreträdande chef  



 

 

BILAGA 6: Intervjuguide 1: Controller inför mötet 

”Får vi spela in intervjun?” 

”Möjlighet till anonymitet finns, om du upplever att det behövs när intervjun är avklarad” 

Allmänna frågor om A3-ark 

 Hur skulle du beskriva A3-arket?  

 Varför använder ni er av A3-ark? 

 Var kommer informationen till A3-arket ifrån? 

 Vem sammanställer A3-arket? Varför? 

 Finns det riktlinjer att följa i sammanställningen av A3-arket? Vem sätter i så fall 

riktlinjerna?  

 Hur viktigt är A3-arket för verksamhetsuppföljningen? På vilket sätt? 

Frågor om genomgång av A3-ark 

 Vad är avsikten med genomgången av A3-arket på mötet? 

 Vilken effekt förväntas genomgången av A3-arket ha på projektledarna? 

 Hur viktig är genomgången av A3-arket för verksamhetsuppföljningen? Varför är 

den viktig?  

 Vem ansvarar för genomgången av A3-arket och varför? 

 Finns det möjlighet att ta del av A3-arket på annat sätt än vid mötet?  

o Om JA, på vilka/vilket sätt? 

  



 

 

BILAGA 7: Intervjuguide 1: Projektledare efter mötet 

”Får vi spela in intervjun?” 

”Möjlighet till anonymitet finns, om du upplever att det behövs när intervjun är avklarad” 

Frågor om genomgång av A3-ark 

 Hur skulle du beskriva A3-arket? 

 Vad uppfyller A3-arket för funktion för dig?  

 Hur uppfattar du syftet med genomgången av A3-arket på mötet? (Varför tror du 

att den visas?) 

 Vad tyckte du om genomgången av A3-arket på mötet? Varför? 

 Vad var första tanken hos dig när du såg A3-arket? 

– Var det något särskilt du uppmärksammade? Vad och varför? 

 Har du nytta av A3-arket?  

 Om JA – Varför? 

 Om NEJ – Varför inte? 

 Vad kommer du ta med dig från genomgången av A3-arket? Varför? 

 Hur uppfattar du relevansen av A3-arket? 

 Finns det möjlighet att ta del av A3-arket på annat sätt utöver genomgången? 

 Om JA, tar du del av det på andra sätt? Varför/Varför inte? 

 Var det något i genomgången av A3-arket som var otydligt för dig? Vad? Varför? 

 Hur upplever du att controllers kommunikation påverkar hur du uppfattar och 

förstår informationen i A3-arket?  

 Hur viktig är informationen som visas på A3-arket enligt dig? Varför/Varför inte?  

  



 

 

BILAGA 8: Intervjuguide 1: Controller efter mötet 

”Får vi spela in intervjun?” 

 Hur tyckte du att genomgången av A3-arket gick?  

 Hur upplevde du att genomgången av A3-arket levde upp till avsikten med 

genomgången? (Erfarenhetsutbyte, diskussion) 

 Vad tyckte du om din egen prestation under A3-genomgången?  

 Har du några övriga reflektioner? I så fall vilka? 

  



 

 

BILAGA 9: Intervjuguide 2: Projektledare 

”Får vi spela in intervjun?” 

 Hur skulle du beskriva din yrkesroll? 

Kunskapsbas 

 Vad har du för utbildning? Hur lång? Inriktning? Utveckla! 

 Någon fortbildning? Vad? Utveckla! 

 Hur upplever du att din utbildning påverkar hur du uppfattar och tolkar 

ekonomisk uppföljningsinformation (A3-arket)? 

 Hur upplever du att din respektive controllers olika utbildningar påverkar hur du 

uppfattar och tolkar ekonomisk uppföljningsinformation (A3-arket)? 

 Hur länge har du arbetat som projektledare? 

 Hur länge som projektledare på Trafikverket? 

 Hur upplever du att din erfarenhet påverkar hur du uppfattar och tolkar 

ekonomisk uppföljningsinformation (A3-arket)? 

 Första gången du såg A3-arket jämfört med nu. 

 Hur upplever du att din respektive controllers olika erfarenheter påverkar hur du 

uppfattar och tolkar ekonomisk uppföljningsinformation (A3-arket)?  

Professionell identitet 

 Vad är anledningen till att du valde att bli projektledare? Utveckla 

 Trivs du som projektledare? Varför/Varför inte? 

 Skulle du byta yrke om du fick erbjudande om jobb antingen med högre status, 

högre ansvar, högre lön eller mer frihet? Varför/Varför inte? 

 Hur upplever du att din yrkesroll som projektledare påverkar hur du uppfattar och 

tolkar ekonomisk uppföljningsinformation (A3-arket)? 

 Hur skulle du beskriva controllers yrkesroll? 

 Hur upplever du att controllers yrkesroll påverkar hur du uppfattar och tolkar 

ekonomisk uppföljningsinformation (A3-arket)? 

 Upplever du att controller talar sitt egna språk? På vilket sätt? 

 Upplever du att projektledare talar sitt egna språk? På vilket sätt? 



 

 

 Hur upplever du att controllers respektive projektledares egna 

språk påverkar hur du uppfattar och tolkar ekonomisk 

uppföljningsinformation (A3-arket)? 

Status 

 Hur upplever du projektledares status? På vilket sätt? 

 Hur upplever du controllers status? På vilket sätt? 

 Hur upplever du att controllers respektive projektledares status påverkar hur du 

uppfattar och tolkar ekonomisk uppföljningsinformation (A3-arket)? 

Varför/Varför inte? 

 Behövde du någon typ av certifiering eller licensiering för att bli anställd som 

projektledare? Vad för typ? 

 Träffas projektledare regelbundet i någon sammanslutning? Varför? Vad gör ni 

då? 

Autonomi 

 Har du som projektledare möjlighet att själv utforma dina arbetsuppgifter? På 

vilket sätt? 

 Vad tycker du själv om din frihet i utformandet av arbetsuppgifter? 

 Hur upplever du att den ekonomiska uppföljningsinformationen (A3-arket) 

påverkar din frihet att utforma dina arbetsuppgifter och fatta beslut?  

 Hur upplever du att din frihet att själv utforma arbetsuppgifter påverkar hur du 

uppfattar och tolkar ekonomisk uppföljningsinformation (A3-arket)? 

 Har du möjlighet att fatta beslut utan överordnads godkännande? Ge gärna 

exempel 

 Skulle du vilja ha större möjlighet att fatta beslut utan överordnads 

godkännande? 

  



 

 

BILAGA 10: Intervjuguide 2: Controller 

”Får vi spela in intervjun?” 

 Hur skulle du beskriva din yrkesroll? 

Kunskapsbas 

 Vad har du för utbildning? Hur lång? Inriktning? Utveckla! 

 Någon fortbildning? Vad? Utveckla! 

 Hur upplever du att din utbildning påverkar hur du uppfattar och tolkar 

ekonomisk uppföljningsinformation (A3-arket)? 

 Hur upplever du att din respektive projektledares olika utbildningar påverkar hur 

projektledare uppfattar och tolkar ekonomisk uppföljningsinformation (A3-

arket)? 

 Hur länge har du arbetat som controller? 

 Hur länge som controller på Trafikverket? 

 Hur upplever du att din erfarenhet påverkar hur du uppfattar och tolkar 

ekonomisk uppföljningsinformation (A3-arket)? 

 Hur upplever du att din respektive projektledares olika erfarenheter påverkar hur 

projektledare uppfattar och tolkar ekonomisk uppföljningsinformation (A3-

arket)? 

Professionell identitet 

 Vad är anledningen till att du valde att bli controller? Utveckla 

 Trivs du som controller? Varför/Varför inte? 

 Skulle du byta yrke om du fick erbjudande om jobb antingen med högre status, 

högre ansvar, högre lön eller mer frihet? Varför/Varför inte? 

 Hur upplever du att din yrkesroll som controller påverkar hur du uppfattar och 

tolkar ekonomisk uppföljningsinformation (A3-arket)? 

 Hur skulle du beskriva projektledares yrkesroll? 

 Hur upplever du att projektledares yrkesroll påverkar hur projektledare uppfattar 

och tolkar ekonomisk uppföljningsinformation? 

 Upplever du att controller talar sitt egna språk? På vilket sätt? 

 Upplever du att projektledare talar sitt egna språk? På vilket sätt? 



 

 

 Hur upplever du att controllers respektive projektledares egna 

språk påverkar hur projektledare uppfattar och tolkar ekonomisk 

uppföljningsinformation (A3-arket)? 

Status 

 Hur upplever du controllers status? På vilket sätt? 

 Hur upplever du projektledares status? På vilket sätt? 

 Hur upplever du att controllers respektive projektledares status påverkar hur 

projektledare uppfattar och tolkar ekonomisk uppföljningsinformation (A3-

arket)? Varför/Varför inte? 

 Behövde du någon typ av certifiering eller licensiering för att bli anställd som 

controller? Vad för typ? 

 Träffas controller regelbundet i någon sammanslutning? Varför? Vad gör ni då? 

Autonomi 

 Har du som controller möjlighet att själv utforma dina arbetsuppgifter? På vilket 

sätt? 

 Vad tycker du själv om din frihet i utformandet av arbetsuppgifter? 

 Hur upplever du att din frihet att själv utforma arbetsuppgifter påverkar hur du 

uppfattar och tolkar ekonomisk uppföljningsinformation? 

 Har du möjlighet att fatta beslut utan överordnads godkännande? Ge gärna 

exempel 

 Skulle du vilja ha större möjlighet att fatta beslut utan överordnads 

godkännande? 


